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Cereri mărci publicate în data de 06.12.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 07730 29/11/2016 S.C. ALCOVIN S.R.L. A ALCOVIN VINURI DE MACIN

2 M 2016 08069 29/11/2016 DUTCA ROBERT DANIEL ZURLA BAND

3 M 2016 08088 29/11/2016 S.C. SKYWIRE DEVELOPMENT
S.A.

AVIAŢIEI PARK RESIDENCE

4 M 2016 08089 29/11/2016 S.C. SKYWIRE DEVELOPMENT
S.A.

AVIAŢIEI RESIDENCE

5 M 2016 08090 29/11/2016 S.C. SKYWIRE DEVELOPMENT
S.A.

AVIAŢIEI APARTMENTS

6 M 2016 08091 29/11/2016 S.C. SKYWIRE DEVELOPMENT
S.A.

AVIAŢIEI GARDENS

7 M 2016 08101 29/11/2016 SEBEŞANU ALEXANDRA VICTORIEI 18

8 M 2016 08146 29/11/2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOANID Şcoala Gimnazială IOANID

9 M 2016 08147 29/11/2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOANID ŞCOALA IOANID

10 M 2016 08148 29/11/2016 GRĂDINIŢA IOANID IOANID GRĂDINIŢĂ, ŞCOALĂ &
AFTER SCHOOL

11 M 2016 08149 29/11/2016 FUNDATIA BLUE PLANET IOANID PRESCHOOL
INTERNATIONAL EDUCATION

12 M 2016 08150 29/11/2016 GRĂDINIŢA IOANID Grădiniţa cu program prelungit
"IOANID"

13 M 2016 08151 29/11/2016 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. unsitedemuzică.ro

14 M 2016 08152 29/11/2016 A.G. RADIO HOLDING S.R.L.

15 M 2016 08153 29/11/2016 ICEBERG DISTRIBUTION S.R.L. Tiyopufii

16 M 2016 08154 29/11/2016 MOISESCU FLORENTINA
GEORGETA

BREN

17 M 2016 08155 29/11/2016 S.C. D-TOYS S.R.L. MÂŢA-N SAC
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18 M 2016 08156 29/11/2016 S.C. D-TOYS S.R.L. ŞTRUŢOCĂMILA

19 M 2016 08157 29/11/2016 S.C. D-TOYS S.R.L. Păcălici scărpinici

20 M 2016 08158 29/11/2016 TEHNO MILUCON S.R.L. MILUCON HIDROIZOLATII ŞI
PARDOSELI

21 M 2016 08159 29/11/2016 POPA RAMONA RICARDA Lingu@ttest Cu noi "vorbiţi" la
drum!

22 M 2016 08160 29/11/2016 JOIŢA CĂTĂLIN SORINEL youthink

23 M 2016 08161 29/11/2016 BIEA CATI-ADRIANA Bissrol

24 M 2016 08162 29/11/2016 BIEA CATI-ADRIANA Cake break

25 M 2016 08163 29/11/2016 BIEA CATI-ADRIANA Çikogood

26 M 2016 08164 29/11/2016 S.C. TRIQ VISION DISTRIBUTION
S.R.L.

SPY EYEWEAR

27 M 2016 08165 29/11/2016 STOYAN LYUBENOV LYUBOV
VLADIMIR LYUBENOV LYUBOV

"SUBLIMA" NEAPOLITANA

28 M 2016 08166 29/11/2016 SAVE MARKETING REI S.R.L. INTERNAŢIONAL ASIGURĂRI

29 M 2016 08167 29/11/2016 BARDAS DANA OANA BARDASH

30 M 2016 08168 29/11/2016 GABI GONDOS PRATOS - we optimize things

31 M 2016 08169 29/11/2016 PT.obm Drilchem STOPLOSS

32 M 2016 08170 29/11/2016 PT.obm Drilchem FRACSEAL

33 M 2016 08171 29/11/2016 S.C. PLUS PROTECT SECURITY
S.R.L.

Plus Protect Security

34 M 2016 08172 29/11/2016 S.C. TRIQ VISION DISTRIBUTION
S.R.L.

PANORAMA

35 M 2016 08173 29/11/2016 MINTEUAN LIVIU PAUL ARDEAL CASĂ DE SCHIMB
VALUTAR
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36 M 2016 08174 29/11/2016 MINTEUAN LIVIU PAUL TRANSILVANIA CASĂ DE
SCHIMB VALUTAR

37 M 2016 08175 29/11/2016 S.C. EDITURA DIANA S.R.L. MIHAELA şi Azorel

38 M 2016 08176 29/11/2016 BULIGA ROBERT GEORGE Music Therapy physiologic

39 M 2016 08178 29/11/2016 DRAGOI ANCA-MADALINA Strike a pose studio de moda şi
fotografie

40 M 2016 08181 29/11/2016 S.C. TOMMOPRODUCTION
S.R.L.

Michael ONE

41 M 2016 08182 29/11/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. Antena PLAY

42 M 2016 08183 29/11/2016 S.C. FIDELIS DISTRIBUTIE S.R.L. TREAZ & NU

43 M 2016 08184 29/11/2016 S.C. FELDER GRUPPE
ECHIPAMENTE S.R.L.

FLEX-FIN

44 M 2016 08185 29/11/2016 S.C. FELDER GRUPPE
ECHIPAMENTE S.R.L.

BLITZ SERVICE

45 M 2016 08186 29/11/2016 SANDU DĂNUŢ CR 

46 M 2016 08187 29/11/2016 VRANCEANU KIRCOR VAHE TARAF VRÂNCENII

47 M 2016 08188 29/11/2016 EKO WEEKEND I SPA EOOD UŞI EXPERT

48 M 2016 08191 29/11/2016 AEROPORTUL INTERNATIONAL
SIBIU RA

SIBIU AIRPORT

49 M 2016 08192 29/11/2016 S.C. NAPOCHIM IMOBILIARE
S.A.

SCALA CENTER

50 M 2016 08193 29/11/2016 BALAICAN DRAGOS Gropicica

51 M 2016 08194 29/11/2016 S.C. ARABESQUE S.R.L. MAT HAUS

52 M 2016 08195 29/11/2016 CHIVU FRANZISKA CHRISTIANE
URSU ANDRA-AIDA

EZZRO
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(210) M 2016 07730
(151) 29/11/2016
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., Str.

Viticultori nr. 2, Jud. Tulcea, 825300,
MĂCIN ROMANIA 

(540)

A ALCOVIN VINURI DE MACIN

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:050319; 050710;

240115; 240117; 260116; 260118;
270112; 270521; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08069
(151) 29/11/2016
(732) DUTCA ROBERT DANIEL, Str.

Cpt. I. Becleanu nr. 3, bl. C5, sc. G,
et. 2, ap. 6, Judeţul Argeş, ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

ZURLA BAND

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08088
(151) 29/11/2016
(732) S.C. SKYWIRE DEVELOPMENT

S.A., Str. Siriului nr. 22-26, Birou 1,
et. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AVIAŢIEI PARK RESIDENCE

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08089
(151) 29/11/2016
(732) S.C. SKYWIRE DEVELOPMENT

S.A., Str. Siriului nr. 22-26, Birou 1,
et. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AVIAŢIEI RESIDENCE

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08090
(151) 29/11/2016
(732) S.C. SKYWIRE DEVELOPMENT

S.A., Str. Siriului nr. 22-26, Birou 1,
et. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AVIAŢIEI APARTMENTS

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08091
(151) 29/11/2016
(732) S.C. SKYWIRE DEVELOPMENT

S.A., Str. Siriului nr. 22-26, Birou 1,
et. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AVIAŢIEI GARDENS

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08101
(151) 29/11/2016
(732) SEBEŞANU ALEXANDRA, Str.

B-dul Agronomiei nr. 2-6, bl. N 1.2,
ap. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VICTORIEI 18

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

43 Restaurante, cazare temporară; servicii
oferite de persoane sau unităţi al căror scop
este acela de a prepara alimente şi băuturi
pentru consum, ca şi servicii de cazare şi masă
în hoteluri, pensiuni şi alte unităţi de cazare
temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08158
(151) 29/11/2016
(732) TEHNO MILUCON S.R.L., Str. Dr.

Taberei, nr. 87P, bl. T59, sc. 1, et. 10,
ap. 61, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

MILUCON HIDROIZOLATII ŞI             
            PARDOSELI

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260725;

270501; 290112;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08159
(151) 29/11/2016
(732) POPA RAMONA RICARDA, Str.

Poştalionului, nr. 53, bl. 2, ap. 41,
sector 4, 041125, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

   Lingu@ttest Cu noi "vorbiţi" la drum!

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:010301; 010317;

071110; 241717; 241725; 270501;
290112;  

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

41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08185
(151) 29/11/2016
(732) S . C .  F E L D E R  G R U P P E

ECHIPAMENTE S.R.L., B-dul Iuliu
Maniu nr. 14, bl. 13, sc. B, et. 1, ap.
81, sector 6, 061104, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

BLITZ SERVICE

(531) Clasificare Viena:150701; 260416;
270501;  

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

36 Evaluare de utilaje (evaluare financiară);
estimări financiare pentru costuri de reparaţii;
servicii de garanţie.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii
de unelte, scule de mână, maşini,
maşini-unelte, utilaje; servicii de instalare,
reparaţii şi întreţinere de unelte, scule de
mână, utilaje, maşini, maşini-unelte,
echipamente, instrumente, aparate, toate
destinate utilizării industriale; servicii de
instalare, reparaţii şi întreţinere de unelte,
scule de mână, utilaje, maşini, maşini-unelte,
echipamente, instrumente aparate, toate
destinate utilizării în agricultură, horticultură
şi/sau silvicultură; servicii de instalare,
reparaţii şi întreţinere de unelte, scule de
mâna, utilaje, maşini, maşini-unelte,
echipamente, instrumente, aparate, toate
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destinate utilizării casnice; servicii de
instalare, reparaţii şi întreţinere de unelte,
scule de mână, utilaje, maşini, maşini-unelte,
echipamente, instrumente, aparate, toate
destinate utilizării în construcţii; întreţinere şi
reparaţii de motoare; informaţii legate de
reparaţii; furnizare de informaţii privind
instalarea de utilaje, maşini, maşini-unelte,
unelte, instrumente, aparate; reparaţii şi
întreţinere de clădiri; curăţarea maşinilor, a
uneltelor şi a utilajelor; întreţinere şi reparaţii
de mobilier; instalare şi reparaţii de hardware
de calculator; închiriere de unelte; închiriere
de echipamente de construcţii; închiriere şi
întreţinere de platforme de lucru; închiriere de
echipamente pentru reparaţii; închiriere de
compresoare; întreţinere şi reparaţii de
autovehicule.
41 Instruire; organizarea de cursuri de
instruire; organizarea de cursuri educaţionale;
furnizare de cursuri de instruire; organizare de
cursuri de instruire tehnică; organizare şi
coordonare de cursuri de formare
profesională; organizarea de conferinţe,
congrese, seminarii, workshop-uri. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08186
(151) 29/11/2016
(732) SANDU DĂNUŢ, Str. Câmpia

Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. F, et. 9,
ap. 240, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CR

(531) Clasificare Viena:240115; 240902;
270519; 270522; 270524;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri
şi produse pe bază de vin.
43 Restaurante, cafenele, cantine, servicii
oferite de persoane sau unităţi al caror scop
este acela de a prepara alimente şi băuturi
pentru consum, ca şi servicii de cazare şi
masă în hoteluri, pensiuni, hoteluri şi alte
unităţi de cazare temporară, servicii de
rezervare de spaţii de cazare pentru turişti,
oferite în special de brokeri sau agenţii de
voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08160
(151) 29/11/2016
(732) JOIŢA CĂTĂLIN SORINEL, Str.

Bozieni, nr. 7, bl. 830, sc. 5, et. 4, ap.
195, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

youthink

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08161
(151) 29/11/2016
(732) BIEA CATI-ADRIANA, Str.

Grădinilor 6, Jud. Teleorman, ,
TURNU MĂGURELE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Bissrol

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

30 Dulciuri; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08187
(151) 29/11/2016
(732) VRANCEANU KIRCOR VAHE,

Şos. Iancului nr. 7, bl. 106C, sc. A, et.
10, ap. 41, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TARAF VRÂNCENII

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08162
(151) 29/11/2016
(732) BIEA CATI-ADRIANA, Str.

Grădinilor 6, Jud. Teleorman, ,
TURNU MĂGURELE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Cake break

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

30 Dulciuri; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08163
(151) 29/11/2016
(732) BIEA CATI-ADRIANA, Str.

Grădinilor 6, Jud. Teleorman, ,
TURNU MĂGURELE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Çikogood

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

30 Dulciuri; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08164
(151) 29/11/2016
(732) S . C .  T R I Q  V I S I O N

DISTRIBUTION S.R.L., Calea
Şerban Vodă nr. 170, et. 2, sector 4,
040120, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPY EYEWEAR

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08165
(151) 29/11/2016
(732) STOYAN LYUBENOV LYUBOV,

47 ''Pirinski Prohod'', Str. ent. ''B'' FI 6,
ap. 5, , SOFIA BULGARIA 

(732) V L A D I M I R  L Y U B E N O V
LYUBOV, 47 "Pirinski Prohod'', Str.
ent. ''B'' FI 6, ap. 5, , SOFIA
BULGARIA 

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

(540)

"SUBLIMA" NEAPOLITANA

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb

(531) Clasificare Viena:030116; 040521;
260115; 260118; 290113;  

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

30 Halva; halviţă; nuga; produse de patiserie şi
cofetărie; rahat; biscuiţi; napolitane; produse
de panificaţie şi produse zaharoase şi derivate
ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08188
(151) 29/11/2016
(732) EKO WEEKEND I SPA EOOD,

Str. Oreh nr. 1,, 9000, Varna
BULGARIA 

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
Calea Victoriei nr. 128B, ap. 14,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

UŞI EXPERT

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

6 Amortizoare din metal pentru uşi,
neelectrice; fitinguri pentru uşi, din metal;
armături metalice pentru paturi; fitinguri din
metal pentru mobilier; blindaj; şuruburi de
blocare; şuruburi metalice; lanţuri metalice;
uşi din metal; uşi blindate din metal; uşi de
aluminiu; uşi rezidenţiale din aluminiu; uşi
metalice pentru interior; uşi izolante din
metal; uşi rezistente la foc din metal; uşi de
garaj din metal; uşi metalice pentru clădiri;
rame de uşi metalice; panouri de uşi din
metal; uşi de siguranţă din metal; uşi cu role
metalice; uşile de terase din metal;
componente metalice pentru uşi; tapiţerie uşă
metalică; armură din metal; uşi metalice
glisante pentru clădiri; sigilii de uşi din metal;
cârlige uşi din metal; tampoane de uşi
metalice; apărători de uşi din metal; bolţuri
metalice pentru uşi de blocare; mânere de uşi
din metal; grinzi metalice; mânerele uşilor din
metal; prize de perete din metal; zăvoare din
metal; clopoţei metalici uşilor neelectrice;
plăci de identitate din metal; clopoţei; lacăte;
obloane din metal; chei; inele din metale
comune pentru chei; plase de insecte din
metal; numere de casă din metal,
non-luminos; armături metalice pentru
ferestre; ornamente metalice pentru clădiri;
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cuie; porţi metalice; cutii de scrisori din metal;
lanţurile de siguranţă din metal; insigne din
metal; spălătoare din metal; cuie de metal;
piuliţe, şuruburi şi elemente de fixare, din
metal; buloane de ancorare din metal pentru
conectarea pod; diblurilor metalice; dopuri din
metal; elemente de fixare cu şuruburi oarbe
din metal; şuruburi metalice; piuliţe, şuruburi
şi elemente de fixare; bolţuri metalice
gipsocarton; buloane metalice (închizători);
pivoţii din metal; lacăte de uşi; cilindri de
blocare de securitate din metal; broaşte
metalice; chei metalice pentru incuietori;
incuietori metalice pentru ferestre; încuietori
metalice pentru uşi; litere şi cifre din metale
comune; întinzătoare metalice; feronerie
metalică.
19 Uşi din lemn; uşi din oglindă; uşi din sticlă;
uşi de siguranţă, nu din metal; porţi
nemetalice; uşi rezistente la foc, nu din metal;
tocuri de uşi din lemn; panouri de uşi, nu din
metal; rame de uşi, nu din metal; plăci de
parchet; podele din parchet din lemn masiv;
panouri din sticlă pentru uşi; rame nemetalice
pentru uşi; uşi de terase (cadru nemetalice);
pentru podele şi parchet dale de parchet;
parchet din plută; uşi transparente (nemetalice)
pentru clădiri; uşi din materiale nemetalice; uşi
din plastic pentru clădiri; uşi batante
(nemetalice) pentru clădiri; uşi de garaj
(nemetalice) pentru uz casnic; materiale de
construcţii, nu din metal; materiale de
construcţii constând din sticlă; materiale din
lemn construcţii; uşi de vinil; uşi (nemetalice)
pentru a fi utilizate în garaje; uşi exterioare, nu
din metal; uşi de interior, nu din metal; uşi
glisante; uşi blindate, nu din metal; uşi din
sticlă pentru clădiri; uşi din lemn pentru
clădiri; uşi transparente din sticlă pentru
clădiri; plase de insecte (nemetalice) pentru
uşi; uşi cu role (nemetalice) având proprietăţi
de izolare; uşi, porţi, ferestre şi acoperiri

pentru ferestre, nu din metal.
35 Administrarea afacerilor; servicii de birou;
prelucrarea administrativă a ordinelor de
cumpărare; actualizarea de material
publicitar; agenţii de import-export;
investigaţii de afaceri; servicii de consultanţă
pentru managementul afacerilor; promovarea
vânzărilor pentru terţi; organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau de publicitate;
studii de marketing; cercetare de afaceri;
consultanţă în afaceri şi profesionale;
distribuţie de material publicitar;
sistematizare de informaţii în baze de date
computerizate; servicii de achiziţii pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte intreprinderi); promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale terţilor prin acordarea de
puncte de achiziţie pentru utilizarea cardului
de credit; publicitate şi marketing; publicitate
prin poştă; publicitate pe bannere; revistă de
publicitate; panou publicitar electronic;
consultanţă cu privire la publicitate;
organizare de management al afacerilor;
supravegherea managementul afacerilor;
managementul afacerilor computerizat (pentru
terţi); medierea şi încheierea tranzacţiilor
comerciale pentru terţi; servicii de consiliere
pentru pregătirea şi efectuarea de tranzacţii
comerciale; administrarea afacerilor
comerciale ale magazinelor de vânzare cu
amănuntul; servicii de relaţii publice; relaţii
publice de consultanţă; facturare; servicii de
facturare de afaceri; expoziţii în scopuri de
afaceri; planificarea şi desfăşurarea de târguri,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare; organizarea de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare;
organizare de expoziţii şi târguri comerciale
pentru întreprinderi şi scopuri promoţionale;
campanii de piaţă; studii de piaţă; de cercetare
de piaţă; servicii de informare de piaţa cu
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privire la statisticile pieţei; analiză pieţelor de
afaceri; distribuţie de texte publicitare;
publicare de texte publicitare; pregătirea de
texte publicitare de comerţ; publicarea de
materiale publicitare; prepararea de material
publicitar; producţia de material publicitar;
reproducerea de material publicitar; difuzarea
de publicitate şi materiale promoţionale;
difuzarea pe stradă de materiale publicitare;
compilare, elaborarea şi difuzarea materialelor
publicitare; distribuţia şi difuzarea de
materiale publicitare (pliante, prospecte,
materiale tipărite, eşantioane); distribuţie de
materiale publicitare (pliante, prospecte,
broşuri, mostre, în special pentru vânzare de
catalog pe distanţe lungi) distribuire de
eşantioane în scopuri publicitare; vânzări
promoţionale; furnizare de informaţii privind
vânzările comerciale; servicii de comerţ cu
amănuntul, în ceea ce priveşte materialele de
construcţii; organizarea, exploatarea şi
supravegherea vânzărilor şi a schemelor de
stimulare promoţionale; servicii de
administrare a afacerilor pentru vânzări de
prelucrare efectuate pe internet; promovarea
vânzărilor pentru terţi furnizate prin
distribuirea şi administrarea de carduri
utilizator privilegiat; managementul afacerilor
pentru magazine; organizare de tranzacţii
comerciale, pentru terţi, prin magazine online;
servicii de vânzare cu amănuntul privind
produse cosmetice, articole de toaletă, maşini
de uz casnic, scule de mână, articole de optica,
echipamente electrice şi electronice intern.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08171
(151) 29/11/2016
(732) S.C. PLUS PROTECT SECURITY

S.R.L., Str. Filiaşi nr. 15, sector 5,
051421, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Plus Protect Security

(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:260409; 270501;
270511; 290113;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08146
(151) 29/11/2016
(732) ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOANID,

Str. Nicolae Iorga nr. 21, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Şcoala Gimnazială IOANID

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

41 Servicii educaţionale; instruire; activităţi
culturale; servicii specifice şcolilor (educaţie);
furnizare de cursuri educaţionale; informaţii
despre educaţie; organizarea şi coordonarea de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru; internat
şcolar; prestarea de servicii de divertisment şi
educaţie pentru copii în centre after-school;
oferirea de facilităţi de joacă pentru copii;
organizarea şi susţinerea colocviilor;
organizarea şi susţinerea conferinţelor;
organizarea şi susţinerea congreselor;
organizarea şi susţinerea seminariilor; servicii
de camping (amuzament); servicii de tabere
sportive; tabere de vară (divertisment şi
educaţie); prezentări cinematografice
(divertisment); servicii de club (amuzament
sau educaţie); activităţi sportive; educaţie
fizică; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale; organizarea de
serbări în scopuri educative sau de
divertisment; organizarea de evenimente în
scopuri sportive; organizarea de evenimente în
scopuri de divertisment; organizarea de
evenimente în scopuri culturale; organizarea
de evenimente în scopuri educaţionale;
organizarea competiţiilor sportive; producţia
de programe de radio şi televiziune; furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile;
scrierea şi publicarea de texte, cu excepţia
textelor publicitare.

43 Furnizare de programe de îngrijire
(mâncare şi cazare temporară) înainte de
şcoală; furnizare de programe de îngrijire
(mâncare şi cazare temporară) după şcoală
(after school); servicii de catering pentru
şcoli; centre de îngrijire de zi pentru copii
(mâncare şi cazare temporară); servicii de
camping (cazare); cantine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08172
(151) 29/11/2016
(732) S . C .  T R I Q  V I S I O N

DISTRIBUTION S.R.L., Calea
Şerban Vodă nr. 170, et. 2, sector 4,
040120, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PANORAMA

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08166
(151) 29/11/2016
(732) SAVE MARKETING REI S.R.L.,

Calea Griviţei nr. 134, et. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTERNAŢIONAL ASIGURĂRI

(591) Culori revendicate:albastru închis, roz
deschis

(531) Clasificare Viena:180109; 180123;
270501; 290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08173
(151) 29/11/2016
(732) MINTEUAN LIVIU PAUL, Str.

Paris, nr. 63, ap. 1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ARDEAL CASĂ DE SCHIMB                   
      VALUTAR

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08174
(151) 29/11/2016
(732) MINTEUAN LIVIU PAUL, Str.

Paris, nr. 63, ap. 1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

TRANSILVANIA CASĂ DE SCHIMB
VALUTAR

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08175
(151) 29/11/2016
(732) S.C. EDITURA DIANA S.R.L., Bd.

Petrochimiştilor bl. B3, sc. C, etaj 1,
ap. 5, judeţul Argeş, 110157, PITEŞTI
ROMANIA 

(740) BROJBY PATENT INNOVATION,
Bdul Republicii, bl. 212, sc. D, et. 2,
ap. 11, Judeţul Argeş PITESTI

(540)

MIHAELA şi Azorel

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb,
roz, albastru, maro închis, maro
deschis

(531) Clasificare Viena:020503; 030108;
030121; 270501; 290115;  

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

9 Suporturi magnetice şi optice de
înregistrare, discuri acustice.
16 Produse din hârtie şi carton imprimate,
broşuri, reviste, fotografii, autocolante,
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor).
35 Publicitate; tratamentul textelor, redactare,
editare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08176
(151) 29/11/2016
(732) BULIGA ROBERT GEORGE, Str.

Narciselor nr. 10, ap. 18, judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

Music Therapy physiologic

(531) Clasificare Viena:020917; 241712;
241713; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08178
(151) 29/11/2016
(732) DRAGOI ANCA-MADALINA, Str.

Foişorului nr. 122-124, sc. A, et. 3,
ap. 21, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Strike a pose studio de moda şi fotografie

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături sau înlocuitori de textile;
cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte; încălţăminte; articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08181
(151) 29/11/2016
(732) S.C. TOMMOPRODUCTION

S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 35-39,
Tarla 45, Parcela A934/1/4, Lot AC01,
subsol-camera vestica şi etaj 1, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Michael ONE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08182
(151) 29/11/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona
2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Antena PLAY

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

(531) Clasificare Viena:241725; 260725;
261325; 270501; 270508; 290113;  

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă tn domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet
("internet chatrooms").
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea
de pagini şi site-uri web, furnizarea de
motoare de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08167
(151) 29/11/2016
(732) BARDAS DANA OANA, Str. Carei

nr. 14, bl. 37, sc. A, ap. 6, Jud. Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BARDASH

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

18 Piele şi imitaţie de piele, produse din aceste
materiale; piele animale; geamantane şi valize;
umbrele şi bastoane; bice şi articole de şelarie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08147
(151) 29/11/2016
(732) ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOANID,

Str. Nicolae Iorga nr. 21, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞCOALA IOANID

(591) Culori revendicate:galben-portocaliu,
verde deschis, verde închis, alb

  
(531) Clasificare Viena:090110; 180507;

200702; 250119; 290114;  

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

41 Servicii educaţionale; instruire; activităţi
culturale; servicii specifice şcolilor (educaţie);
furnizare de cursuri educaţionale; informaţii
despre educaţie; organizarea şi coordonarea
de cursuri, seminarii şi ateliere de lucru;
internat şcolar; prestarea de servicii de
divertisment şi educaţie pentru copii în centre
after-school; oferirea de facilităţi de joacă
pentru copii; organizarea şi susţinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; organizarea şi susţinerea
seminariilor; servicii de camping
(amuzament); servicii de tabere sportive;
tabere de vară (divertisment şi educaţie);
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prezentări cinematografice (divertisment);
servicii de club (amuzament sau educaţie);
activităţi sportive; educaţie fizică; organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale; organizarea de serbări în scopuri
educative sau de divertisment; organizarea de
evenimente în scopuri sportive; organizarea de
evenimente în scopuri de divertisment;
organizarea de evenimente în scopuri
culturale; organizarea de evenimente în
scopuri educaţionale; organizarea competiţiilor
sportive; producţia de programe de radio şi
televiziune; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; scrierea şi
publicarea de texte, cu excepţia textelor
publicitare.
43 Furnizare de programe de îngrijire
(mâncare şi cazare temporară) înainte de
şcoală; furnizare de programe de îngrijire
(mâncare şi cazare temporară) după şcoală
(after school); servicii de catering pentru şcoli;
centre de îngrijire de zi pentru copii (mâncare
şi cazare temporară); servicii de camping
(cazare); cantine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08183
(151) 29/11/2016
(732) S.C. FIDELIS DISTRIBUTIE

S.R.L., Str. Palas nr. 7A, Clădirea A1,
Nivel 0, Codul A0-36, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

TREAZ & NU

(591) Culori revendicate:galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:030116; 030124;

260115; 270501; 270515; 290112;  

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

43 Servire de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri (alimentaţie publică).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08184
(151) 29/11/2016
(732) S . C .  F E L D E R  G R U P P E

ECHIPAMENTE S.R.L., B-dul Iuliu
Maniu nr. 14, bl. 13, sc. B, et. 1, ap.
81, sector 6, 061104, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

FLEX-FIN

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

36 Servicii financiare; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; asigurări;
servicii de finanţare; acordare de finanţare
pentru închirieri cu opţiune de cumpărare;
acordare de finanţare pentru leasing; furnizare
de facilităţi de finanţare pentru leasing cu
opţiune de cumpărare; finanţare pentru
achiziţii în rate sau închirieri; organizarea
cumpărării de bunuri în rate; estimări
financiare; evaluare financiară; informaţii
financiare; informaţii despre serviciile de
finanţare; servicii de consultanţă financiară;
consultanţă în materie de finanţare; servicii de
planificare financiară şi de consiliere în
investiţii; evaluare de utilaje (evaluare
financiară); estimări financiare pentru costuri
de reparaţii; servicii de garanţie.
37 Închiriere de unelte; închiriere de
echipamente pentru reparaţii; închiriere şi
întreţinere de platforme de lucru; închiriere de
echipamente pentru întreţinerea vehiculelor;
închiriere de motoare pentru maşini
industriale; închiriere de compresoare;
închiriere de maşini, instalaţii şi echipamente

pentru construcţii.
40 Închirieri de unelte, scule de mână, utilaje,
maşini şi echipamente pentru exploatarea
forestieră; închirieri de unelte, scule de mână,
utilaje, maşini şi aparate pentru fabricarea
placajelor; închirieri de unelte, utilaje, scule
de mână, maşini şi echipamente pentru
prelucrarea lemnului; închiriere de
echipamente pentru maşini de asamblare;
închirieri de echipamente de tăiere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08168
(151) 29/11/2016
(732) GABI GONDOS, Str. Avionului 26,

sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

PRATOS - we optimize things

(531) Clasificare Viena:030116; 030124;
270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08148
(151) 29/11/2016
(732) GRĂDINIŢA IOANID, Str. Polonă

nr. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IOANID GRĂDINIŢĂ, ŞCOALĂ &
AFTER SCHOOL

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb

(531) Clasificare Viena:180507; 270501;
270508; 290113;  

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

41 Servicii educaţionale; instruire; activităţi
culturale; servicii specifice şcolilor (educaţie);
furnizare de cursuri educaţionale; informaţii
despre educaţie; organizarea şi coordonarea de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru; internat
şcolar; servicii furnizate de gradiniţe (educaţie
sau divertisment); creşe (educaţie); educaţie
preşcolară; prestarea de servicii de
divertisment şi educaţie pentru copii în centre
after-school; oferirea de facilităţi de joacă
pentru copii; organizarea şi susţinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; organizarea şi susţinerea
seminariilor;  servicii  de camping
(amuzament); servicii de tabere sportive;

tabere de vară (divertisment şi educaţie);
prezentări cinematografice (divertisment);
servicii de club (amuzament sau educaţie);
activităţi sportive; educaţie fizică; organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale; organizarea de serbări în
scopuri educative sau de divertisment;
organizarea de evenimente în scopuri
sportive; organizarea de evenimente în
scopuri de divertisment; organizarea de
evenimente în scopuri culturale; organizarea
de evenimente în scopuri educaţionale;
organizarea competiţiilor sportive; producţia
de programe de radio şi televiziune;
furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; scrierea şi publicarea de texte,
cu excepţia textelor publicitare.
43 Furnizare de programe de îngrijire
(mâncare şi cazare temporară) înainte de
şcoală; furnizare de programe de îngrijire
(mâncare şi cazare temporară) după şcoală
(after school); centre de îngrijire de zi pentru
copii (mâncare şi cazare temporară); creşe de
copii; servicii de camping (cazare); cantine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08191
(151) 29/11/2016
(732) A E R O P O R T U L

INTERNATIONAL SIBIU RA, Şos.
Alba Iulia nr. 73, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

SIBIU AIRPORT

(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena:241501; 241508;
270512; 270519; 290103;  

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

35 Servicii de administrare a aeroporturilor;
recrutare de personal la sol pentru aeroporturi;
administrare a afacerilor pentru aeroporturi.
36 Servicii financiare privind aeroporturile;
acordare de credit aeroporturilor pentru
aviaţie, asistenţă la sol şi cheltuieli pentru
alimentare cu combustibil; închiriere de spaţii
comerciale.
37 Management de proiect pe şantier cu
privire la construcţia de instalaţii de aeroport;
curăţarea câmpurilor de rulare exterioare ale

aeroporturilor; construirea de aeroporturi.
39 Servicii de transport al pasagerilor între
zonele de parcare din aeroport şi aeroport;
servicii de îmbarcare pentru pasageri, în
aeroport; servicii de check-în în aeroporturi;
servicii de asistenţă la sol pentru manipularea
mărfii în aeroporturi; servicii aeroportuare;
rezervare şi organizare a accesului în
lounge-uri (aeroport); rezervare de locuri de
parcare în aeroporturi; prestare de servicii de
informaţii de aeroport privind aviaţia;
manevrarea bagajelor în aeroporturi
(transport); furnizare de infrastructuri
aeroportuare pentru aviaţie.
41 Instruire profesională în materie de
aeroporturi.
45 Servicii de siguranţă aeroportuară; servicii
de control de securitate al bagajelor în
aeroporturi; control de securitate pentru
persoane şi bagaje în aeroporturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08192
(151) 29/11/2016
(732) S.C. NAPOCHIM IMOBILIARE

S.A., Str. Luncii nr. 19, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

SCALA CENTER

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08169
(151) 29/11/2016
(732) PT.obm Drilchem, Jl. Jend. Gatot

Subroto Kav., Numar: 50-52, DIPO
BUSINESS CENTER Suite 7E 7th
Floor, 10260, Jakarta INDONEZIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

STOPLOSS

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

1 Fluide pentru foraj, inclusiv noroaie de foraj;
aditivi chimici pentru fluide de foraj, inclusiv
aditivi chimici pentru noroaie de foraj;
celuloză, inclusiv produse derivate din
celuloză (produse chimice), celuloză pentru
scopuri industriale, şi pulpă de celuloză
(materie primă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08170
(151) 29/11/2016
(732) PT.obm Drilchem, Jl. Jend. Gatot

Subroto Kav., Numar: 50-52, DIPO
BUSINESS CENTER Suite 7E 7th
Floor, 10260, Jakarta INDONEZIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FRACSEAL

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

1 Noroi de foraj, pentru petrol; gaz şi abur
geotermal pentru uz în industrie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08157
(151) 29/11/2016
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

Păcălici scărpinici

(531) Clasificare Viena:040505; 270501;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08194
(151) 29/11/2016
(732) S.C. ARABESQUE S.R.L., Str.

Timişului nr. 1, judeţul Galaţi, 800321,
GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(540)

MAT HAUS

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru calirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08195
(151) 29/11/2016
(732) C H I V U  F R A N Z I S K A

CHRISTIANE, Aleea Arinis nr. 2A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) URSU ANDRA-AIDA, Str. Mihail
Sadoveanu nr. 1, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

EZZRO

(531) Clasificare Viena:270514; 270519;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08149
(151) 29/11/2016
(732) FUNDATIA BLUE PLANET, Str.

Grădina Icoanei nr. 50A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IOANID PRESCHOOL    
INTERNATIONAL EDUCATION

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:180507; 270501;

270508; 270511; 290113;  

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

41 Servicii educaţionale; instruire; activităţi
culturale; furnizare de cursuri educaţionale;
informaţii despre educaţie; organizarea şi
coordonarea de cursuri, seminarii şi ateliere
de lucru; servicii furnizate de gradiniţe
(educaţie sau divertisment); creşe (educaţie);
educaţie prescolară; prestarea de servicii de
divertisment şi educaţie pentru copii în centre
after-school; oferirea de facilităţi de joacă
pentru copii; organizarea şi susţinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; organizarea şi susţinerea
seminariilor; servicii de camping
(amuzament); servicii de tabere sportive;
tabere de vară (divertisment şi educaţie);



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în data de 29.11.2016

28

prezentari cinematografice (divertisment);
servicii de club (amuzament sau educaţie);
activităţi sportive; educaţie fizică; organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale; organizarea de serbări în scopuri
educative sau de divertisment; organizarea de
evenimente în scopuri sportive; organizarea de
evenimente în scopuri de divertisment;
organizarea de evenimente în scopuri
culturale; organizarea de evenimente în
scopuri educaţionale; organizarea competiţiilor
sportive; producţia de programe de radio şi
televiziune; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescarcabile; scrierea şi
publicarea de texte, cu excepţia textelor
publicitare.
43 Furnizare de programe de îngrijire
(mâncare şi cazare temporară) înainte de
şcoală; furnizare de programe de îngrijire
(mâncare şi cazare temporară) după şcoală
(after school); centre de îngrijire de zi pentru
copii (mâncare şi cazare temporară); creşe de
copii; servicii de camping (cazare); cantine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08150
(151) 29/11/2016
(732) GRĂDINIŢA IOANID, Str. Polonă

nr. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Grădiniţa cu program prelungit
"IOANID"

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

41 Servicii educaţionale; instruire; activităţi
culturale; furnizare de cursuri educaţionale;
informaţii despre educaţie; organizarea şi
coordonarea de cursuri, seminarii şi ateliere
de lucru; servicii furnizate de gradiniţe
(educaţie sau divertisment); creşe (educaţie);
educaţie prescolară; prestarea de servicii de
divertisment şi educaţie pentru copii în centre
after-school; oferirea de facilităţi de joacă
pentru copii; organizarea şi susţinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; organizarea şi susţinerea
seminariilor; servicii de camping
(amuzament); servicii de tabere sportive;
tabere de vară (divertisment şi educaţie);
prezentări cinematografice (divertisment);
servicii de club (amuzament sau educaţie);
activităţi sportive; educaţie fizică; organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale; organizarea de serbări în
scopuri educative sau de divertisment;
organizarea de evenimente în scopuri
sportive; organizarea de evenimente în
scopuri de divertisment; organizarea de
evenimente în scopuri culturale; organizarea
de evenimente în scopuri educaţionale;
organizarea competiţiilor sportive; producţia
de programe de radio şi televiziune;
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furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; scrierea şi publicarea de texte,
cu excepţia textelor publicitare.
43 Furnizare de programe de îngrijire
(mâncare şi cazare temporară) înainte de
şcoală; furnizare de programe de îngrijire
(mâncare şi cazare temporară) după şcoală
(after school); centre de îngrijire de zi pentru
copii (mâncare şi cazare temporară); creşe de
copii; servicii de camping (cazare); cantine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08151
(151) 29/11/2016
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et. 7,
Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

unsitedemuzică.ro

(531) Clasificare Viena:241712; 260207;
270501; 270508;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, 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 şi reproducerea sunetului,
imaginilor şi datelor; suporturi de sunete, de

imagini şi de date, în special benzi audio,
casete audio şi video, discuri compacte,
discuri acustice, benzi video, dischete,
CD-ROM-uri, toate produsele menţionate
anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată; suporturi de înregistrare
magnetică, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitală; maşini de
calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare; aparate şi instrumente
optice, în special ochelari; lentile pentru
ochelari; rame de ochelari; softwe de
calculator; casete pentru jocuri video;
software pentru jocuri; aparate mobile de
telecomunicaţii; programe de aplicaţie
(aplicaţii descărcabile); programe de
calculator şi pentru jocuri, software, software
aplicaţie (aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil)
pentru calculatoare, notebookuri, laptopuri,
tablete, telefoane inteligente şi terminale
mobile.
16 Hârtie, carton; articole pentru legătorie;
fotografii; produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare; papetărie; materiale pentru
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); cărţi poştale din carton şi hârtie,
feţe de masă, batiste şi şerveţele demachiante,
din hârtie; sacoşe, huse, genţi de ambalare din
hârtie sau material plastic, suporturi din hârtie
sau carton; materiale plastice pentru ambalaje,
şerveţele de masă din hârtie; postere,
abţibilduri, adezivi, autocolante (papetărie).
35 Marketing (cercetarea pieţei), studii de
piaţă, analiză de piaţă; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor;
intermedieri de afaceri comerciale pentru
terţi; intermediere de contracte pentru terţi
pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri; sondaje
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de opinie; cercetare în domeniul publicităţii;
distribuţie de produse în scopuri publicitare;
promovarea vânzărilor (pentru terţi); închiriere
de material publicitar; publicitate, în special
publicitate radiofonică ,  televizată ,
cinematografică, imprimată, prin videotext,
teletext şi internet; comercializare publicitară,
şi anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing; comenzi telefonice
pentru teleshopping; publicare de materiale
promoţionale; producţie de film publicitar;
intermediere de filme publicitare; compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în baza de
date a calculatorului; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; intermedierea de contracte (pentru
terţi); intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi);
publicitate, în special dezvoltare strategică şi
planificarea campaniilor, 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;
distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare; gestionare de fişiere informatice;
preluare telefonică şi/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpărături pe
internet sau teleshopping; vânzări prin licitaţie,
inclusiv prin Internet; agenţii de publicitate;
concepţie şi realizarea de prezentări şi de alte
oferte informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale pe internet, în alte reţele de date, în
servicii online, precum şi prin tehnici
multimedia; organizare şi realizare de
prezentări multimedia în scopuri publicitare;
dezvoltare de concepţii de publicitate;
publicitate pe o reţea de comunicare online
electronică; dezvoltare şi creare de concepte
publicitare; dezvoltare, concepţie şi creare de
concepte audiovizuale de comunicare, în

scopuri publicitare; compunere şi publicare de
texte publicitare; servicii de planificare pentru
publicitate; publicarea de produse de
imprimerie (şi în format electronic) în scopuri
publicitare; închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; difuzarea de
anunţuri publicitare; publicare şi editare de
cataloage în scopuri publicitare; stocare
(gestionarea) de date în reţele de date
computerizate; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor a unor produse divers
(exceptând 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.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare sau
emisiuni de programe de radio, televiziune,
videotext, teletext; difuzare de programe de
televiziune de internet; difuzare de programe
de teieshopping prin intermediul televiziunii;
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de
presă); colectare şi livrarea de informaţii
generale în cadrul serviciilor agenţiilor de
presă; transmisie de sunet, imagine şi date
prin cablu, satelit, (reţele) computerizate,
cabluri telefonice şi ISDN şi orice alt tip de
medii de transmisie; furnizarea accesului la
informaţii memorate în baze de date, inclusiv
pe internet, şi prin internet şi în special şi prin
sisteme de calculatoare, cu comunicare
interactivă; furnizare de acces la informaţii pe
internet, în special în domeniul televiziunii şi
televiziunii pe internet; punerea la dispoziţie
a unui portal online; difuzarea de programe de
televiziune pentru abonaţi, în special sub
formă de televiziune plătită şi video la cerere;
telecomunicaţii prin intermediul platformelor
şi portalurilor de internet; radiotelefonie
mobilă, în special furnizare de acces la
aplicaţii; transmisie electronică de date,
software de calculator, precum şi conţinuturi
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audio, video sau multimedia către terminale
mobile prin reţele de comunicaţii locale sau
globale; 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. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; divertisment radio, pe
Internet şi televizat; producţie de programe sau
emisiuni de film, televiziune, radio, videotext
şi teletext (cu excepţia celor în scop publictar);
producţie de filme, altele decât filmele
publicitare; producţie de benzi video; servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; închiriere de instrumente
muzicale; producţia de muzică; servicii
artistice prestate de orchestre; organizarea şi
realizarea de evenimente sportive şi culturale;
realizarea de evenimente de divertisment în
direct şi de festivaluri de film; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative;
organizare şi coordonare de concerte;
reprezentaţii teatrale; organizare de spectacole
servicii de impresari; prezentări şi închiriere
de filme TV sau cinematogragfice; îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet; producţie
de programe de teleshopping; înregistrări pe
benzi video (filmare); proiecţii de filme TV
sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţii electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line a
cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
de programe de televiziune (software);
programare pentru calculatoare; actualizare de
software pentru baze de date, instalare şi

întreţinere de software pentru bazele de date;
crearea de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software); proiectare şi închiriere
de software de calculator; întocmire de
sife-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web; închiriere de
programe video şi de imagine (software);
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi
aplicaţii corespunzătoare (software);
proiectare şi dezvoltare de software de
calculator şi programe de aplicaţii pentru
sisteme computerizate mobile (aplicaţii).
45 Distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială şi pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză (servicii juridice); concesiune licenţe
de proprietate intelectuală; comerţul cu licenţe
de film, televiziune şi video; acordarea de
licenţe de software pentru calculatoare
(servicii de consultanţă juridică); gestionarea
drepturilor de autor; intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă (servicii
juridice); intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi de difuzare în
televiziune, în special de drepturi pentru
transmisia de evenimente la televizor (servicii
juridice), în special de evenimente sportive,
prin acordare de licenţă (servicii juridice);
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi pentru reportaje de presă, radio,
televiziune şi film pentru utilizarea pe
suporturi de sunet şi imagine, prin acordare de
licenţă (servivii juridice); intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar şi de revistă, prin acordare
de licenţă; administrare, intermediere şi alt fel
de valorificare de drepturi de emisie,
redifuzare, audiovizuale, mecanice şi alte
drepturi de utilizare asupra programelor radio
şi de televiziune şi alte producţii de sunet şi
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imagine, prin acordare de licenţă (servicii
juridice); intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de
televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seria de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune inclusiv scenarii şi
elementele principale de realizare a acestora,
precum în special titluri, sigle, concepere de
spectacole, idei de jocuri, imagini de scenă,
desfaşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08152
(151) 29/11/2016
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et. 7,
Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(531) Clasificare Viena:241712; 260207;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, 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 şi reproducerea sunetului,
imaginilor şi datelor; suporturi de sunete, de
imagini şi de date, în special benzi audio,
casete audio şi video, discuri compacte,
discuri acustice, benzi video, dischete,
CD-ROM-uri, toate produsele menţionate
anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată; suporturi de înregistrare
magnetică, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitală; maşini de
calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare; aparate şi instrumente
optice, în special ochelari; lentile pentru
ochelari; rame de ochelari; softwe de
calculator; casete pentru jocuri video;
software pentru jocuri; aparate mobile de
telecomunicaţii; programe de aplicaţie
(aplicaţii descărcabile); programe de
calculator şi pentru jocuri, software, software
aplicaţie (aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil)
pentru calculatoare, notebookuri, laptopuri,
tablete, telefoane inteligente şi terminale
mobile.
16 Hârtie, carton; articole pentru legătorie;
fotografii; produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare; papetărie; materiale pentru
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); cărţi poştale din carton şi hârtie,
feţe de masă, batiste şi şerveţele demachiante,
din hârtie; sacoşe, huse, genţi de ambalare din
hârtie sau material plastic, suporturi din hârtie
sau carton; materiale plastice pentru ambalaje,
şerveţele de masă din hârtie; postere,
abţibilduri, adezivi, autocolante (papetărie).
35 Marketing (cercetarea pieţei), studii de
piaţă, analiză de piaţă; consultanţă în
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conducerea şi organizarea afacerilor;
intermedieri de afaceri comerciale pentru terţi;
intermediere de contracte pentru terţi pentru
achiziţia şi vânzarea de bunuri; sondaje de
opinie; cercetare în domeniul publicităţii;
distribuţie de produse în scopuri publicitare;
promovarea vânzărilor (pentru terţi); închiriere
de material publicitar; publicitate, în special
publicitate radiofonică ,  televizată ,
cinematografică, imprimată, prin videotext,
teletext şi internet; comercializare publicitară,
şi anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing; comenzi telefonice
pentru teleshopping; publicare de materiale
promoţionale; producţie de film publicitar;
intermediere de filme publicitare; compilare,
sistematizare şi actualizarea datelor în baza de
date a calculatorului; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; intermedierea de contracte (pentru
terţi); intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi);
publicitate, în special dezvoltare strategică şi
planificarea campaniilor, 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;
distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare; gestionare de fişiere informatice;
preluare telefonică şi/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpărături pe
internet sau teleshopping; vânzări prin licitaţie,
inclusiv prin Internet; agenţii de publicitate;
concepţie şi realizarea de prezentări şi de alte
oferte informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale pe internet, în alte reţele de date, în
servicii online, precum şi prin tehnici
multimedia; organizare şi realizare de
prezentări multimedia în scopuri publicitare;
dezvoltare de concepţii de publicitate;

publicitate pe o reţea de comunicare online
electronică; dezvoltare şi creare de concepte
publicitare; dezvoltare, concepţie şi creare de
concepte audiovizuale de comunicare, în
scopuri publicitare; compunere şi publicare de
texte publicitare; servicii de planificare pentru
publicitate; publicarea de produse de
imprimerie (şi în format electronic) în scopuri
publicitare; închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; difuzarea de
anunţuri publicitare; publicare şi editare de
cataloage în scopuri publicitare; stocare
(gestionarea) de date în reţele de date
computerizate; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor a unor produse divers
(exceptând 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.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare sau
emisiuni de programe de radio, televiziune,
videotext, teletext; difuzare de programe de
televiziune de internet; difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii;
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de
presă); colectare şi livrarea de informaţii
generale în cadrul serviciilor agenţiilor de
presă; transmisie de sunet, imagine şi date
prin cablu, satelit, (reţele) computerizate,
cabluri telefonice şi ISDN şi orice alt tip de
medii de transmisie; furnizarea accesului la
informaţii memorate în baze de date, inclusiv
pe internet, şi prin internet şi în special şi prin
sisteme de calculatoare, cu comunicare
interactivă; furnizare de acces la informaţii pe
internet, în special în domeniul televiziunii şi
televiziunii pe internet; punerea la dispoziţie
a unui portal online; difuzarea de programe de
televiziune pentru abonaţi, în special sub
formă de televiziune plătită şi video la cerere;
telecomunicaţii prin intermediul platformelor
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şi portalurilor de internet; radiotelefonie
mobilă, în special furnizare de acces la
aplicaţii; transmisie electronică de date,
software de calculator, precum şi conţinuturi
audio, video sau multimedia către terminale
mobile prin reţele de comunicaţii locale sau
globale; 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. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; divertisment radio, pe
Internet şi televizat; producţie de programe sau
emisiuni de film, televiziune, radio, videotext
şi teletext (cu excepţia celor în scop publictar);
producţie de filme, altele decât filmele
publicitare; producţie de benzi video; servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; închiriere de instrumente
muzicale; producţia de muzică; servicii
artistice prestate de orchestre; organizarea şi
realizarea de evenimente sportive şi culturale;
realizarea de evenimente de divertisment în
direct şi de festivaluri de film; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative;
organizare şi coordonare de concerte;
reprezentaţii teatrale; organizare de spectacole
servicii de impresari; prezentări şi închiriere
de filme TV sau cinematogragfice; îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet; producţie
de programe de teleshopping; înregistrări pe
benzi video (filmare); proiecţii de filme TV
sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţii electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line a
cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

42 Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
de programe de televiziune (software);
programare pentru calculatoare; actualizare de
software pentru baze de date, instalare şi
întreţinere de software pentru bazele de date;
crearea de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software); proiectare şi închiriere
de software de calculator; întocmire de
sife-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web; închiriere de
programe video şi de imagine (software);
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi
aplicaţii corespunzatoare (software);
proiectare şi dezvoltare de software de
calculator şi programe de aplicaţii pentru
sisteme computerizate mobile (aplicaţii).
45 Distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială şi pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză (servicii juridice); concesiune licenţe
de proprietate intelectuală; comerţul cu licenţe
de film, televiziune şi video; acordarea de
licenţe de software pentru calculatoare
(servicii de consultanţă juridică); gestionarea
drepturilor de autor; intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă (servicii
juridice); intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi de difuzare în
televiziune, în special de drepturi pentru
transmisia de evenimente la televizor (servicii
juridice), în special de evenimente sportive,
prin acordare de licenţă (servicii juridice);
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi pentru reportaje de presă, radio,
televiziune şi film pentru utilizarea pe
suporturi de sunet şi imagine, prin acordare de
licenţă (servivii juridice); intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar şi de revistă, prin acordare
de licenţă; administrare, intermediere şi alt fel
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de valorificare de drepturi de emisie,
redifuzare, audiovizuale, mecanice şi alte
drepturi de utilizare asupra programelor radio
şi de televiziune şi alte producţii de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă (servicii
juridice); intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de
televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seria de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune inclusiv scenarii şi
elementele principale de realizare a acestora,
precum în special titluri, sigle, concepere de
spectacole, idei de jocuri, imagini de scenă,
desfaşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08193
(151) 29/11/2016
(732) BALAICAN DRAGOS, Str. Ion

Nenitescu nr. 7, judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA 

(540)

Gropicica

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

28 Jocuri, jucării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08153
(151) 29/11/2016
(732) ICEBERG DISTRIBUTION S.R.L.,

Bdul. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Tiyopufii

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

30 Biscuiţi, produse de patiserie, dulciuri de
diverse sortimente (ciocolată, spume desert,
chec, napolitane, caramele), zahăr, orez, făină
şi preparate din cereale. 
35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor incluse în clasa
30 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08154
(151) 29/11/2016
(732) MOISESCU FLORENTINA

GEORGETA, Bdul. Basarabia nr.116,
bl.13BI, sc.B, et.9, ap.55, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BREN

(531) Clasificare Viena:241725; 260306;
270501;  

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

25 Îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08155
(151) 29/11/2016
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

MÂŢA-N SAC

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; deocraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08156
(151) 29/11/2016
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

ŞTRUŢOCĂMILA

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; deocraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜


