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Cereri M|rci publicate în 06/04/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 02141

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/03/2015 S.C. EQUATORIAL GAMING
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
equatorial marathon

2 M 2015 02204

28/03/2015 ASOCIATIA CULTURALA D'ART

FESTIVALUL - CONCURS D'ale
porcului

3 M 2015 02205

30/03/2015 S.C. LUDO 77 PUB S.R.L.

IL MATTERELLO

4 M 2015 02206

30/03/2015 S.C. KONSALNET SECURITY
S.A.

CASHNET

5 M 2015 02209

30/03/2015 S.C. SPRINT TEXTILE
DECORATIONS S.R.L.

trendzilla

6 M 2015 02210

30/03/2015 S.C. BIZCUBE S.R.L.

BIZCUBE

7 M 2015 02211

30/03/2015 S.C. EVERCODER SOFTWARE
S.R.L.

Moqups

8 M 2015 02212

30/03/2015 S.C. BIZCUBE S.R.L.

docshop.ro Fabrica de
documente

9 M 2015 02213

30/03/2015 S.C. HOLLAND FARMING AGRO
S.R.L.

HOLLAND FARMING

10 M 2015 02214

30/03/2015 SOMOGYI SZILARD

TV PRODUCTS

11 M 2015 02215

30/03/2015 S.C. IRIS APPS S.R.L.

iris

12 M 2015 02216

30/03/2015 S.C. CRAD RO S.R.L.

APJF

13 M 2015 02217

30/03/2015 S.C. BROWN RESIDENCE S.A.

BROWN RESIDENCE

14 M 2015 02218

30/03/2015 S.C. BROWN RESIDENCE S.A.

BROWN RESIDENCE

15 M 2015 02219

30/03/2015 ASOCIATIA HABITAT FOR
HUMANITY ROMANIA

Habitat pentru Umanitate

16 M 2015 02220

30/03/2015 ASOCIATIA HABITAT FOR
HUMANITY ROMANIA

Habitat for Humanity România

17 M 2015 02221

30/03/2015 S.C. VOLA.RO S.R.L.

Vola.ro click compar| zboar|

18 M 2015 02222

30/03/2015 S.C. VOLA.RO S.R.L.

Vola.ro
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 02223

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/03/2015 S.C. VOLA.RO S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
Smart Hubs

20 M 2015 02224

30/03/2015 S.C. VOLA.RO S.R.L.

BIG FLEX

21 M 2015 02225

30/03/2015 ROBU IOANA-MIRABELA

BARZA

22 M 2015 02226

30/03/2015 A.R. GROUP S.R.L.

Madlene NAILBAR & SPA

23 M 2015 02227

30/03/2015 S.C. CONTRADICTION S.R.L.

contradiction

24 M 2015 02228

30/03/2015 ISAI TRAIAN

Train Shop

25 M 2015 02229

30/03/2015 ISAI TRAIAN

Train Store

26 M 2015 02230

30/03/2015 COMPANIA NATIONALA DE CAI
FERATE CFR S.A.

C.F.R.

27 M 2015 02231

30/03/2015 COMPANIA NATIONALA DE CAI
FERATE CFR S.A.

C.F.R.

28 M 2015 02232

30/03/2015 COMPANIA NATIONALA DE CAI
FERATE CFR S.A.

C.F.R.

29 M 2015 02233

30/03/2015 S.C. PATRY ELF WATER SRL-D

Izvorul Elfilor

30 M 2015 02234

30/03/2015 S.C. TSHIRT FACTORY S.R.L.

TSHIRT Factory

31 M 2015 02235

30/03/2015 FOCÔA MARIUS-ALEXANDRU

ALERT Art

32 M 2015 02236

30/03/2015 FOCÔA MARIUS-ALEXANDRU

ALERT FILM

33 M 2015 02237

30/03/2015 FOCÔA MARIUS-ALEXANDRU

ALERT PRODUCTION

34 M 2015 02238

30/03/2015 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
PENTRU ROMANIA

CCIDPI

35 M 2015 02239

30/03/2015 DINICOLA S.R.L.

antica pizza DIANDRA

36 M 2015 02240

30/03/2015 CUCINA GRANDE PIZZA S.R.L.

GRANDE Pizza

37 M 2015 02241

30/03/2015 KARRIMMI MAHOMAD-ALI

BLU MARKET

38 M 2015 02242

30/03/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L.

magicfm Muzica inimii tale
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
39 M 2015 02243

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/03/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
magicfm Muzica inimii tale

40 M 2015 02244

30/03/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L.

magicfm Muzica inimii tale

41 M 2015 02245

30/03/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L.

Razi cu Sergiu si Andrei

42 M 2015 02246

30/03/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L.

Cate glume incap in 60 de
secunde

43 M 2015 02247

30/03/2015 S.C. MAROLA GENERAL
ACTIVITIES S.R.L.

MEÔTERU'MANOLE

44 M 2015 02248

30/03/2015 S.C. ARAMCO DIESEL S.R.L.

JET PETROL

45 M 2015 02249

30/03/2015 Strauss Coffee B.V.

Amigo
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(210) M 2015 02141
(151) 30/03/2015
(732) S.C. EQUATORIAL GAMING
S.R.L., Str. Cezar Boliac nr. 8, parter,
camera 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 02204
(151) 28/03/2015
(732) ASOCI A T I A CULTURALA
D'ART, Str. Moldovei nr. 4, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

equatorial marathon
(591) Culori revendicate:galben, roşu, mov,
gri
(531) Clasificare Viena:020723; 260101;
270508; 290114;

FESTIVALUL - CONCURS D'ale
porcului

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

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(531) Clasificare Viena:030418; 270508;

˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie; divertisment; activităţi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 02220
(151) 30/03/2015
(732) ASOCIATIA HABITAT FOR
HUMANITY ROMANIA, Str.
Vornicul Ionita nr. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Habitat for Humanity România

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
294 C), verde (pantone 361 C)

(210) M 2015 02222
(151) 30/03/2015
(732) S.C. VOLA.RO S.R.L., Str.
Principatele Unite, nr. 46-48, sector 4,
040165, BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:020723; 070311;
270508; 270515; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02221
(151) 30/03/2015
(732) S.C. VOLA.RO S.R.L., Str.
Principatele Unite, nr. 46-48, sector 4,
040165, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Vola.ro
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

Vola.ro click compară zboară
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;
5
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 02224
(151) 30/03/2015
(732) S.C. VOLA.RO S.R.L., Str.
Principatele Unite, nr. 46-48, sector 4,
040165, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02223
(151) 30/03/2015
(732) S.C. VOLA.RO S.R.L., Str.
Principatele Unite, nr. 46-48, sector 4,
040165, BUCUREŞTI ROMANIA

BIG FLEX
(531) Clasificare Viena:270502;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

Smart Hubs
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii referitoare la
produsele din clasele 3, 5, 10.
44 Servicii medicale.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02225
(151) 30/03/2015
(732) ROBU IOANA-MIRABELA, Str.
Apusului nr. 27, bl. N21, sc. 6, etaj 2,
ap. 83, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 02235
(151) 30/03/2015
(732) FOCŞA MARIUS-ALEXANDRU,
Bld. Dinicu Golescu nr. 37, sc. A, et.
2, ap. 9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

BARZA
(591) Culori revendicate:roz
(531) Clasificare Viena:030707; 270507;
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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi material pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide; produse pentru testarea fertilităţii
şi/sau a sarcinii; produse destinate igienei
sexuale şi a prevenirii îmbolnăvirilor
transmise pe cale sexuală.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,

ALERT Art
(591) Culori revendicate:albastru, bleu, roşu,
grena, roz, turcoaz
(531) Clasificare Viena:260301; 260306;
270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice; publicaţii imprimate;
7
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managementul activităţilor de impresariat
artistic; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare; căutare de
sponsorizare; lucrări de birou; conducerea şi
administrarea afacerilor.
37 Reparaţii de ceasuri; restaurare de mobilă;
reparaţii de mobilier; restaurarea
instrumentelor muzicale; restaurarea lucrărilor
de artă; servicii de pictură decorativă cuprinse
în această clasă; construcţii de decoruri
scenografice.
40 Înrămarea lucrărilor de artă; developare
fotografică; restaurare fotografică; retuşare
fotografică; prelucrare fotografică; înrămarea
fotografiilor; asamblarea oersonalizată de
materiale pentru alţii; broderie; tratarea
(prelucrarea) metalului; olărit cu ardere;
suflarea sticlei; fabricarea de mobilier pe bază
de comandă şi specificaţii primite de la terţi;
legătorie; tipografie; croitorie; prelucrarea
lemnului; urzire (războaie de ţesut).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; compunerea si publicarea
textelor, cu excepţia textelor publicitare;
furnizare de publicaţii on-line care nu pot fi
descărcate; publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online; publicare de buletine
informative; servicii de cluburi (divertisment
sau educaţie); servicii de fotografie;
organizarea de evenimente în scopuri
culturale, artistice, educative, sportive şi de
divertisment; servicii de galerii de artă;
expoziţii de artă; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale, educative şi de divertisment;
organizare de ateliere de lucru şi seminarii în
aprecierea artei; organizarea şi susţinerea de
colocvii, conferinţe, congrese, seminarii,
simpozioane, workshop-uri; organizarea de
concerte; oferirea de informaţii referitoare la
educaţie, activităţi culturale şi artistice;
producţia de muzică; închirierea de decoruri
pentru spectacole; închiriere de decoruri

ziare; reviste (publicaţii periodice); manuale;
cărţi; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar; calendare; albume; invitaţii (papetărie);
fanioane din hârtie; fluturaşi publicitari;
fluturaşi informativi; reprezentări grafice;
reproduceri grafice; felicitări; hârtie de
ambalat; cărţi poştale; postere; prospecte;
broşuri; cataloage; instrumente de scris;
acuarele (tablouri); lucrări de artă din hârtie şi
carton.
35 Regruparea în avantajul terţilor, prin
intermediul galeriilor de artă, a magazinelor
de artă, a licitaţiilor de artă şi a târgurilor de
artă, a lucrărilor de pictură, grafică, sculptură,
ceramică, artă decorativă, artă fotografică,
mobilier, covoare, ceasuri, bijuterii (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; regruparea în avantajul terţilor a
materialelor pentru artişti (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
producţie de clipuri publicitare; producţie de
filme publicitare; organizare de festivaluri şi
evenimente în scopuri publicitare; servicii de
publicitate, marketing şi promovare;
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale;
producţie de înregistrări audio în scopuri
publicitare; producţie de înregistrări video în
scopuri publicitare; realizarea de benzi video,
discuri în format video şi înregistrări
audiovizuale cu caracter promoţional;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
8

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 28/03-30/03/2015

pentru televiziune şi filme cinematografice;
producţie de filme, altele decât filmele
publicitare; studiouri de film; proiecţii de
filme cinematografice; săli de cinema;
producţia de programe de radio, programe de
televiziune, videoclipuri, documentare, desene
animate; distribuţie de filme; producerea
spectacolelor; producţii de teatru; servicii de
scenografie; servicii de înregistrări audio,
video, de filme şi de televiziune; închiriere de
studiouri cinematografice; montaj de filme
cinematografice şi programe de televiziune;
servicii de editare în procesul de
post-producţie a muzicii, a materialelor video
şi a filmelor; editare de film; postsincronizare
şi dublaj; pregătirea subtitrărilor pentru filme;
organizare de festivaluri în scopuri educative;
organizare de festivaluri în scopuri culturale;
organizare de festivaluri pentru divertisment;
organizare de competiţii artistice şi culturale;
organizare de ceremonii de decernare de
premii; organizare de cursuri (servicii de
educaţie şi instruire); servicii de caligrafie;
circuri.
42 Artă grafică şi design; autentificarea
lucrărilor de artă; design de decoraţiuni
interioare; servicii de proiectare de ambalaje;
creaţii de modă; design de arte grafice; crearea
şi mentenanţa website-urilor.

(210) M 2015 02236
(151) 30/03/2015
(732) FOCŞA MARIUS-ALEXANDRU,
Bld. Dinicu Golescu nr. 37, sc. A, et.
2, ap. 9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporturi magnetice de înregistrare;
DVD-uri şi CD-uri goale sau preînregistrate;
benzi audio şi video neînregistrate; benzi
audio şi video preînregistrate; publicaţii
electronice descărcabile; desene animate;
software; aplicaţii software; filme
cinematografice; echipamente din domeniul
tehnologiei informaţionale şi audiovizualului;

(540)

ALERT FILM
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:160303; 160305;
270508; 290113;

9

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 28/03-30/03/2015

aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; aparate
pentru producţia de film; baze de date
computerizate.
35 Publicitate; publicitate în cinematografe;
publicitate pentru filme; publicitate pentru
emisiuni radio şi TV; producţie de clipuri
publicitare; producţie de filme publicitare;
reclame televizate; reclame radio; organizare
de festivaluri şi evenimente în scopuri
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare; servicii de publicitate,
marketing şi promovare; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale; producţie de
înregistrări audio în scopuri publicitare;
producţie de înregistrări video în scopuri
publicitare; realizarea de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audiovizuale cu
caracter promotional şi publicitar; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
managementul activităţilor de impresariat
artistic; compilare şi sistematizare de
informaţii în baze de date computerizate;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou; servicii de culegere a ştirilor;
scrierea şi publicarea textelor publicitare;
închirierea spaţiilor publicitare; închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare; sondaje de opinie; studii de piaţă;
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi televiziune.
40 Prelucrarea peliculelor cinematografice;
imprimare şi developare fotografică şi
cinematografică; reproducerea de filme
cinematografice; intensificarea culorii filmelor
alb-negru.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţie de filme, altele
decât filmele publicitare; studiouri de film;
servicii oferite de studiouri de înregistrare

pentru televiziune; proiecţii de filme
cinematografice; săli de cinema; producţia de
programe de radio, de programe de
televiziune, de videoclipuri, documentare,
desene animate; servicii ale studiourilor de
înregistrare; distribuţie de filme; producerea
spectacolelor; producţii de teatru; servicii de
scenografie; servicii de înregistrări audio,
video, de filme şi de televiziune; servicii de
pre-aroducţie şi post-producţie, cuprinse în
această clasă, pentru filme, documentare,
desene animate, muzică, videoclipuri,
programe radio şi programe de televiziune;
închirierea peliculelor de film; închirierea de
proiectoare şi accesorii pentru filme;
închirierea dispozitivelor de iluminat pentru
studiouri cinematografice, decoruri de teatru
sau studiouri de televiziune; închirieri de filme
cinematografice şi înregistrări sonore;
închirierea de decoruri; închiriere de studiouri
cinematografice; furnizare de studiouri de
înregistrare; închirierea studiourilor de
înregistrare; montaj de filme cinematografice
şi programe de televiziune; montaj de
programe radiofonice; servicii de editare în
procesul de post-producţie a muzicii, a
materialelor video şi a filmelor; editare de
film; postsincronizare şi dublaj; pregătirea
subtitrărilor pentru filme; organizare de
festivaluri în scopuri educative; organizare de
festivaluri în scopuri culturale; organizare de
festivaluri pentru divertisment; organizare de
conferinţe, congrese, seminarii; organizare de
concerte; găzduire şi organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme;
servicii ale agenţiilor de bilete; compunerea şi
publicarea de texte, altele decât textele
publicitare; publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video; servicii de divertisment multimedia
10
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sub formă de servicii de înregistrare,
sre-producţie, producţie, post-producţie şi
distribuţie în domeniul materialelor video,
audio, animaţiei, filmelor şi filmelor
cinematografice; servicii de educaţie şi
divertisment, şi anume furnizarea unui site
web care conţine materiale video, audio,
fotografii şi alte materiale multimedia, toate
nedescărcabile şi având legătură cu domeniul
filmelor şi cinematografiei; producţie de
efecte speciale pentru filme şi televiziune;
servicii de fotografie; organizarea de
evenimente culturale şi artistice; organizarea
de concursuri în scopuri culturale şi de
divertisment; închiriere de CD-uri si DVD-uri;
servicii de reporteri de ştiri.
˜˜˜˜˜˜˜

(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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02237
(151) 30/03/2015
(732) FOCŞA MARIUS-ALEXANDRU,
Bld. Dinicu Golescu nr. 37, sc. A, et.
2, ap. 9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(210) M 2015 02226
(151) 30/03/2015
(732) A.R. GROUP S.R.L., Şoseaua Arcu
nr. 27, bl. L9, et. 4, ap. 10, Judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

(540)

ALERT PRODUCTION
(591) Culori revendicate:verde, negru, gri
Madlene NAILBAR & SPA

(531) Clasificare Viena:160116; 160305;
160311; 270508; 290113;

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;
270508;
11
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de radio şi televiziune.
40 Prelucrarea peliculelor cinematografice;
imprimare şi developare fotografică şi
cinematografică; reproducerea de filme
cinematografice; intensificarea culorii filmelor
alb-negru.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţie de filme, altele
decât filmele publicitare; studiouri de film;
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune; proiecţii de filme
cinematografice; săli de cinema; producţia de
programe de radio, de programe de
televiziune, de videoclipuri, documentare,
desene animate; servicii ale studiourilor de
înregistrare; distribuţie de filme; producerea
spectacolelor; producţii de teatru; servicii de
scenografie; servicii de înregistrări audio,
video, de filme şi de televiziune; servicii de
pre-aroducţie şi post-producţie, cuprinse în
această clasă, pentru filme, documentare,
desene animate, muzică, videoclipuri,
programe radio şi programe de televiziune;
închirierea peliculelor de film; închirierea de
proiectoare şi accesorii pentru filme;
închirierea dispozitivelor de iluminat pentru
studiouri cinematografice, decoruri de teatru
sau studiouri de televiziune; închirieri de filme
cinematografice şi înregistrări sonore;
închirierea de decoruri; închiriere de studiouri
cinematografice; furnizare de studiouri de
înregistrare; închirierea studiourilor de
înregistrare; montaj de filme cinematografice
şi programe de televiziune; montaj de
programe radiofonice; servicii de editare în
procesul de post-producţie a muzicii, a
materialelor video şi a filmelor; editare de
film; postsincronizare şi dublaj; pregătirea
subtitrărilor pentru filme; organizare de
festivaluri în scopuri educative; organizare de
festivaluri în scopuri culturale; organizare de
festivaluri pentru divertisment; organizare de

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporturi magnetice de înregistrare;
DVD-uri şi CD-uri goale sau preînregistrate;
benzi audio şi video neînregistrate; benzi
audio şi video preînregistrate; publicaţii
electronice descărcabile; desene animate;
software; aplicaţii software; filme
cinematografice; echipamente din domeniul
tehnologiei informaţionale şi audiovizualului;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; aparate
pentru producţia de film; baze de date
computerizate.
35 Publicitate; publicitate în cinematografe;
publicitate pentru filme; publicitate pentru
emisiuni radio şi TV; producţie de clipuri
publicitare; producţie de filme publicitare;
reclame televizate; reclame radio; organizare
de festivaluri şi evenimente în scopuri
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare; servicii de publicitate,
marketing şi promovare; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale; producţie de
înregistrări audio în scopuri publicitare;
producţie de înregistrări video în scopuri
publicitare; realizarea de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audiovizuale cu
caracter promotional şi publicitar; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
managementul activităţilor de impresariat
artistic; compilare şi sistematizare de
informaţii în baze de date computerizate;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou; servicii de culegere a ştirilor;
scrierea şi publicarea textelor publicitare;
închirierea spaţiilor publicitare; închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare; sondaje de opinie; studii de piaţă;
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
12
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conferinţe, congrese, seminarii; organizare de
concerte; găzduire şi organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme;
servicii ale agenţiilor de bilete; compunerea şi
publicarea de texte, altele decât textele
publicitare; publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video; servicii de divertisment multimedia
sub formă de servicii de înregistrare,
sre-producţie, producţie, post-producţie şi
distribuţie în domeniul materialelor video,
audio, animaţiei, filmelor şi filmelor
cinematografice; servicii de educaţie şi
divertisment, şi anume furnizarea unui site
web care conţine materiale video, audio,
fotografii şi alte materiale multimedia, toate
nedescărcabile şi având legătură cu domeniul
filmelor şi cinematografiei; producţie de
efecte speciale pentru filme şi televiziune;
servicii de fotografie; organizarea de
evenimente culturale şi artistice; organizarea
de concursuri în scopuri culturale şi de
divertisment; închiriere de CD-uri si DVD-uri;
servicii de reporteri de ştiri.

(210) M 2015 02206
(151) 30/03/2015
(732) S.C. KONSALNET SECURITY
S.A., Str. Plugarilor nr. 10-14, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

CASHNET
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor .
45 Serviicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02205
(151) 30/03/2015
(732) S.C. LUDO 77 PUB S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 11, bl. R5, ap.
188, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

IL MATTERELLO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜
13
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38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 02209
(151) 30/03/2015
(732) S . C .
SPRINT
TEXTILE
DECORATIONS S.R.L., Str.
Brânduşelor nr. 75, judeţul
Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02210
(151) 30/03/2015
(732) S.C. BIZCUBE S.R.L., Str. Valea
Doftanei nr. 47-51, bl. T1, sc. 2, et. 3,
ap. 49, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

trendzilla
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capseşi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

BIZCUBE
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 261509;
270524;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

14
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(531) Clasificare Viena:200702; 270502;
270508; 290113;

(210) M 2015 02211
(151) 30/03/2015
(732) S.C. EVERCODER SOFTWARE
S.R.L., Str. Romulus Vuia nr. 11A,
judeţul Cluj, 400214, CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)

(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

Moqups
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Proiectarea sistemelor informatice;
inginerie de software informatic; creare de
programe informatice; testare de echipamente
informatice; cercetare şi dezvoltare de
software informatic.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02238
(151) 30/03/2015
(732) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
PENTRU ROMANIA, Str. Vasile
Conta 3-5, sc. C, ap. 62, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) I N V E L - A G E N Ţ I E
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(210) M 2015 02212
(151) 30/03/2015
(732) S.C. BIZCUBE S.R.L., Str. Valea
Doftanei nr. 47-51, bl. T1, sc. 2, et. 3,
ap. 49, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
CCIDPI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu

docshop.ro Fabrica de documente
(591) Culori revendicate:galben, gri, alb

15
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 2015 02213
(151) 30/03/2015
(732) S.C. HOLLAND FARMING AGRO
S.R.L., Str. Drumul Osiei nr. 74,
sector 6, 062395, BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02227
(151) 30/03/2015
(732) S.C. CONTRADICTION S.R.L., Str.
Turturelelor nr. 11B, bl.A, sc. A, ap.
35, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
STR.DEM I.DOBRSSCU NR.15,
SC.3, AP.80, SECTOR 1
BUCURESTI
(540)

(540)

HOLLAND FARMING
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:070113; 260418;
270508; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; îngrăşăminte pentru pământ.
5 Produse igienice pentru medicină; plasturi şi

contradiction
(531) Clasificare Viena:270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16
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materiale pentru pansamente; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, ierbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; malţ.

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02215
(151) 30/03/2015
(732) S.C. IRIS APPS S.R.L., Str. Antenei
nr. 3, judeţul Ilfov, 077016,
DUMBRĂVENI ROMANIA
(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02214
(151) 30/03/2015
(732) SOMOGYI SZILARD, Dunajska
Streda, ul, 5138/36, BISKUPA
KONDEHO SLOVACIA
(540)

(540)

TV PRODUCTS
iris

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
354C), albastru (Pantone 653C), mov
deschis (Pantone 7437C)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

(531) Clasificare Viena:160317; 270502;
270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicaţii software; programe pentru
computer (software descărcabil); publicaţii
17
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electronice descărcabile.
42 Servicii de proiectare, dezvoltare, instalare,
mentenanţă, actualizare, duplicare, design,
analiză, închiriere a programelor pentru
calculator; consultanţă în legătură cu
programele de calculator.

(210) M 2015 02216
(151) 30/03/2015
(732) S.C. CRAD RO S.R.L., Str. Timiş
Triaj nr. 6, judeţul Braşov, 500240,
BRAŞOV ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

APJF

(210) M 2015 02239
(151) 30/03/2015
(732) DINICOLA S.R.L., Str. Frunzelor,
nr. 1, bl. R10, sc. A, et. 8, ap. 30, Jud.
Constanţa, 905700, NĂVODARI
ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Role abrazive; benzi abrazive.
8 Discuri abrazive cu şmirghel.

(540)

(210) M 2015 02217
(151) 30/03/2015
(732) S.C. BROWN RESIDENCE S.A.,
Str. Drumul Fermei nr. 99F, bl. 7,
parter, ap. 1, judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

antica pizza DIANDRA
(591) Culori revendicate:portocaliu, maro
(531) Clasificare Viena:050702; 090110;
250119; 270502; 290112;
BROWN RESIDENCE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

(591) Culori revendicate:alb,
portocaliu

maro,

(531) Clasificare Viena:260408; 270502;
290113;

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; servicii
referitoare la construcţia de clădiri, drumuri,
poduri, baraje sau linii de transmisie şi la
servicii ale firmelor specializate în domeniul
construcţiilor, cum sunt cele de zugravi,
instalatori, pentru instalaţii sanitare şi de
încălzire, de montare a acoperişurilor; servicii
anexe celor de construcţii (inspecţia planurilor
de construcţii).
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; servicii
referitoare la construcţia de clădiri, drumuri,
poduri, baraje sau linii de transmisie şi la
servicii ale firmelor specializate în domeniul
construcţiilor, cum sunt cele de zugravi,
instalatori, pentru instalaţii sanitare şi de
încălzire, de montare a acoperişurilor; servicii
anexe celor de construcţii (inspecţia planurilor
de construcţii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02218
(151) 30/03/2015
(732) S.C. BROWN RESIDENCE S.A.,
Str. Drumul Fermei nr. 99F, bl. 7,
parter, ap. 1, judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA

(210) M 2015 02219
(151) 30/03/2015
(732) ASOCIATIA HABITAT FOR
HUMANITY ROMANIA, Str.
Vornicul Ionita nr. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
(540)
Habitat pentru Umanitate
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
BROWN RESIDENCE
(591) Culori revendicate:alb,
portocaliu

maro,

(531) Clasificare Viena:260408; 270508;
270524; 290113;
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toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât tertţi să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legatură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import;
lanţuri de magazine.
42 Creare şi menţinere site web propriu.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
catering de evenimente; restaurante,
restaurante cu autoservire, pizzerii, cafenele,
baruri, snack baruri, cantine.

(210) M 2015 02240
(151) 30/03/2015
(732) CUCINA GRANDE PIZZA S.R.L.,
Str. Mihail Sadoveanu, nr. 1, bl. PB26,
et. 3, ap. 12, Jud. Bihor, , ORADEA
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)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02228
(151) 30/03/2015
(732) ISAI TRAIAN, Str. Ecaterina
Teodoroiu nr. 5, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA
(540)
GRANDE Pizza
(531) Clasificare Viena:030201; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; publicitatea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare şi promoţii;
servicii de asistenţă şi consultanţă specifică
domeniului de activitate; activităţi de
import-export; gestiunea afacerilor comerciale
şi administraţie comercială; comercializarea
(vanzarea en gros şi en detail) şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor şi preparatelor
alimentare, băuturilor alcoolice şi
non-alcoolice, prezentarea pentru vânzare prin

Train Shop
(591) Culori revendicate:maro
(531) Clasificare Viena:180111; 270508;
290107;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
8 Tacâmuri (cuţite, furculiţe şi linguri).
16 Pungi de ambalaj din hârtie sau material
plastic, saci de gunoi din hârtie sau din
material plastic.
21 Pahare din plastic sau din hârtie.

(210) M 2015 02229
(151) 30/03/2015
(732) ISAI TRAIAN, Str. Ecaterina
Teodoroiu nr. 5, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02242
(151) 30/03/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,
Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

Train Store
(591) Culori revendicate:maro
(531) Clasificare Viena:180111; 260116;
290107;

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02241
(151) 30/03/2015
(732) KARRIMMI MAHOMAD-ALI, Str.
Stânjeneilor nr. 1, bl. 54, sc. 2, et. 7,
ap. 101, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA

magicfm Muzica inimii tale
(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
violet, albastru, negru
(531) Clasificare Viena:260205; 270502;
290115;

(540)
BLU MARKET

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemiscate şi miscate, texte şi date, în
timp real sau cu intarziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video [filmare]; producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, incluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice

materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afise; cărţi
postale; felicitari; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri;
pungi pentru cadouri, cutii pentru cadouri,
etichete pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;
abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strangerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
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sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.
˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:260205; 270524;
290115;
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afise; cărţi
postale; felicitari; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri;
pungi pentru cadouri, cutii pentru cadouri,
etichete pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;
abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strangerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi inchirierea timpilor

(210) M 2015 02243
(151) 30/03/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,
Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

magicfm Muzica inimii tale
(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
albastru, violet, negru, alb
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creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listari de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.

de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemişcate şi mişcate, texte şi date, în
timp real sau cu întârziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video [filmare]; producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, incluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02230
(151) 30/03/2015
(732) COMPANIA NATIONALA DE
CAI FERATE CFR S.A., B-dul.
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

C.F.R.
(531) Clasificare Viena:030717; 260118;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, geodezice,
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fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; compact discuri, DVD-uri şi
alţi suporţi de înregistrare digitală, maşini de
calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră.
16 Tipărituri; articole delegătorie; fotografii;
papetărie; material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie, instruire.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2015 02244
(151) 30/03/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,
Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

magicfm Muzica inimii tale
(531) Clasificare Viena:260205; 270502;
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afise; cărţi
postale; felicitari; invitatii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tiparituri;
pungi pentru cadouri, cutii pentru cadouri,

˜˜˜˜˜˜˜
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video [filmare]; producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, incluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.
˜˜˜˜˜˜˜

etichete pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notite; mape; postere;
abtibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strangerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemiscate şi miscate, texte şi date, în
timp real sau cu intarziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
26
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achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemiscate şi miscate, texte şi date, în
timp real sau cu intarziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video [filmare]; producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,

(210) M 2015 02245
(151) 30/03/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,
Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)
Razi cu Sergiu si Andrei
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afise; cărţi
postale; felicitari; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri;
pungi pentru cadouri, cutii pentru cadouri,
etichete pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;
abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strangerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
27
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televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, incluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.

(210) M 2015 02231
(151) 30/03/2015
(732) COMPANIA NATIONALA DE
CAI FERATE CFR S.A., B-dul.
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

C.F.R.
(591) Culori revendicate:grena
(531) Clasificare Viena:030717; 260118;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, geodezice,
fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; compact discuri, DVD-uri şi
alţi suporţi de înregistrare digitală, maşini de
calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră.
16 Tipărituri; articole delegătorie; fotografii;
papetărie; material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

˜˜˜˜˜˜˜
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ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afise; cărţi
postale; felicitari; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri;
pungi pentru cadouri, cutii pentru cadouri,
etichete pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;
abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strangerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemiscate şi miscate, texte şi date, în
timp real sau cu intarziere; servicii de difuzare

afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie, instruire.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02246
(151) 30/03/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,
Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)
Cate glume incap in 60 de secunde
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
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de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.

de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; inregistrari pe benzi
video [filmare]; productie de filme; proiectii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicatiilor electronice on-line
nedescarcabile; publicare electronica on-line
a cartilor sau periodicelor; jocuri on-line intr-o
retea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de targuri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultura, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, incluzand formate;
inchiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listari de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile mentionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte retele, electronice
sau altfel, intocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; productie de programe sau emisiuni

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02247
(151) 30/03/2015
(732) S.C. MAROLA GENERAL
ACTIVITIES S.R.L., Str. Drum
Centura Chitila-Mogoşoaia, nr. 3, Jud.
Ilfov, , CHITILA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

MEŞTERU'MANOLE
(591) Culori revendicate:galben,
albastru

roşu,

(531) Clasificare Viena:020115; 270502;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţii şi accesoriilor
acestora, materialelor de protecţia muncii,
produselor metalurgice, sistemelor de
30

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 28/03-30/03/2015

prindere, organele de asamblare, produsele
pentru amenajări interioare şi amenajări
exterioare, produsele de bricolaj şi accesoriile
acestora, instalaţiilor electrice, instalaţiilor
termice, instalaţiilor sanitare, sculelor şi
uneltelor, mobilierului, produselor specifice
pentru casă şi grădină (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02248
(151) 30/03/2015
(732) S.C. ARAMCO DIESEL S.R.L., Str.
1, nr. 5, judeţul Arad, , PECICA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(210) M 2015 02232
(151) 30/03/2015
(732) COMPANIA NATIONALA DE
CAI FERATE CFR S.A., B-dul.
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
JET PETROL
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

C.F.R.
(591) Culori revendicate:grena
(531) Clasificare Viena:030717; 260118;
270507; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Tipărituri; articole delegătorie; fotografii;
papetărie; material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02249
(151) 30/03/2015
(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J. H.
Bavincklaan 2, 1183AT,
AMSTELVEEN NETHERLANDS
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2015 02233
(151) 30/03/2015
(732) S.C. PATRY ELF WATER SRL-D,
Comuna Baltesti nr. 308, Judeţul
Prahova, 107045, BALTESTI
ROMANIA

(540)

(540)

Amigo

Izvorul Elfilor

(591) Culori revendicate:grena, negru, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Băuturi răcoritoare nealcoolice; ape
minerale şi alte ape îmbuteliate.

(531) Clasificare Viena:270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vanzare.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02234
(151) 30/03/2015
(732) S.C. TSHIRT FACTORY S.R.L.,
Str. Nae Leonard nr. 21, bl. R1, parter,
Judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(540)

TSHIRT Factory
(591) Culori revendicate:roz (pantone 213
C), albastru (pantone 637C)
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(531) Clasificare Viena:260118; 270509;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

33

ERATĂ

Dintr-o eroare în ceea ce priveşte achitarea taxei de publicare se
scoate de la publicare cererea de înregistrare M 2015 02103, depusă în
în data de 24.03.2015 şi publicată în data de 31.03.2015, deoarece
solicitantul nu a achitat taxa.

