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Cereri M|rci publicate în data de 21/01/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 00175

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14.01.2016 STROICA IOANA

Denumire
Marc|
(540)
pinguineala d prin 2015

2 M 2016 00177

14.01.2016 S.C. TEHNOCHIM S.R.L.

AGRICULTORUL

3 M 2016 00179

14.01.2016 S.C. PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES S.R.L.

LONCOLOR Noblesse

4 M 2016 00167

14.01.2016 TAPANGEA RAZVAN

Gusto, Pizza@sandwich gustul
face diferenta

5 M 2016 00168

14.01.2016 DIAC GR. GHEORGHE
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUAL{

CHRISTINE

6 M 2016 00169

14.01.2016 DIAC GR. GHEORGHE
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUAL{

VIRTUOS

7 M 2016 00170

14.01.2016 CLUB SPORTIV SMART ATLETIC TriKids

8 M 2016 00171

14.01.2016 STOICA VLAD-CONSTANTIN

WinterTri

9 M 2016 00172

14.01.2016 GHELCEA I.GHEORGHE

PARTIDUL VOSTRU
CONSTRUCTOR DEMOCRATIC
Sf.

10 M 2016 00173

14.01.2016 EXCELLENCE TASTE S.R.L.

RESTAURANT & BUFET
ASIATIC

11 M 2016 00174

14.01.2016 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA ECOAQUA

EA ECOAQUA

12 M 2016 00159

14.01.2016 RADU DORIN

PUTINA SOACREI

13 M 2016 00160

14.01.2016 F{RC{ÔEL ANDREI

CASA RINALDI

14 M 2016 00161

14.01.2016 S.C. ABC FACTORY INTL S.R.L.

LEARN2B

15 M 2016 00163

14.01.2016 OANE IULIC{

iC infoCORABIA - SURSA TA
ZILNIC{ DE INFORMARE

16 M 2016 00164

14.01.2016 S.C. ARD RL. SECURITY S.R.L.

ARD SECURYTI

17 M 2016 00165

14.01.2016 S.C. LAPTOP BY B S.R.L.

DEXTER IT
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 00166

19 M 2016 00178

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14.01.2016 S.C. ABC FACTORY INTL S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
ALTIORA PETO LEARN2B
Centrul de excelenÛ|, training Õi
educaÛie complementara

14.01.2016 Harman International Industries,
Incorporated

HARMAN

2
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(210) M 2016 00175
(151) 14/01/2016
(732) STROICA IOANA, Str. Zboina
Neagra nr. 4, bl. 74, et. 2, ap.18, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 00177
(151) 14/01/2016
(732) S.C. TEHNOCHIM S.R.L., Str.
Decebal nr. 1, bl. M2-2, parter, judeţul
Vâlcea, , DRĂGĂŞANI ROMANIA
(540)

(540)
AGRICULTORUL
(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 vânzare.
˜˜˜˜˜˜˜

pinguineala d prin 2015

(210) M 2016 00179
(151) 14/01/2016
(732) S.C. PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES S.R.L., Intrarea
Binelui nr.1A, sector 4, 042159,
BUCUREŞTI 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)

(591) Culori revendicate:galben (pantone
110C), negru
(531) Clasificare Viena:030708; 030724;
260104; 260115; 260118; 270112;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

LONCOLOR Noblesse
(591) Culori revendicate:auriu, negru

˜˜˜˜˜˜˜
3
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(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510; 290112;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Produse cosmetice şi de parfumerie; creme,
emulsii, loţiuni pentru ten şi corp; produse
cosmetice decorative pentru ochi, ten, buze,
unghii; preparate pentru îngrijirea, vopsirea şi
coafarea părului; creme depilatoare; produse
de parfumerie; deodorante.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00167
(151) 14/01/2016
(732) TAPANGEA RAZVAN, B-dul
Tomis, nr. 291, bl. T14, sc. B, et. 5,
ap. 68, Jud. Constanţa, 900407,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00168
(151) 14/01/2016
(732) D I A C
GR.
GHEORGHE
Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Sat Gâlmeia nr. 82
A, judeţul Prahova, , COMUNA
PLOPU ROMANIA
(540)
CHRISTINE

Gusto, Pizza@sandwich gustul face
diferenta

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260410; 270508;
270509; 270510; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00169
(151) 14/01/2016
(732) D I A C
GR.
GHEORGHE
Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Sat Gâlmeia nr. 82
A, judeţul Prahova, , COMUNA
PLOPU ROMANIA

(210) M 2016 00171
(151) 14/01/2016
(732) STOICA VLAD-CONSTANTIN,
Str. Andrei Popovici nr. 12, bl. 7A, sc.
3, ap. 32, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
WinterTri
VIRTUOS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00170
(151) 14/01/2016
(732) CL UB S PORTIV SMART
ATLETIC, Str. Hagi Maria Moscu nr.
1, demisol, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 00172
(151) 14/01/2016
(732) GHELCEA I.GHEORGHE, Str.
Progresul, nr. 100, Jud. Vâlcea, ,
DRĂGĂŞANI ROMANIA
(540)

(540)
TriKids

PARTIDUL VOSTRU CONSTRUCTOR
DEMOCRATIC Sf.

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
5
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(210) M 2016 00173
(151) 14/01/2016
(732) EXCELLENCE TASTE S.R.L.,
Splaiul Independenţei, nr. 273, corp 5,
et. 3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 00174
(151) 14/01/2016
(732) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA
ECOAQUA, Str. Progresul nr. 27, bl.
BBB, et. 2, jud. Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA
(540)

(540)

EA ECOAQUA
RESTAURANT & BUFET ASIATIC

(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena:250113; 250119;
260118; 270112; 2803;

(531) Clasificare Viena:070124; 261113;
270502; 270508; 270511; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante; catering de alimente şi
băuturi; snack-bar-uri.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de alimentare cu apă potabilă şi
canalizare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00159
(151) 14/01/2016
(732) RADU DORIN, Str. Balteni nr. 13,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 00161
(151) 14/01/2016
(732) S.C. ABC FACTORY INTL S.R.L.,
Str. Matei Basarab nr. 94, bl. L120, sc.
A, ap. 18, sector 3, 030676,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

PUTINA SOACREI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

LEARN2B
(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
portocaliu, roz, verde, negru

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:031304; 031324;
260409; 260417; 270504; 270508;
290115;

(210) M 2016 00160
(151) 14/01/2016
(732) FĂRCĂŞEL ANDREI, Str.
Vămăşoaia nr. 9, bl. A37, ap. 3, parter,
judeţul Iaşi, 700649, IAŞI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Cursuri de dezvoltare personală; instruire
cu privire la dezvoltarea personală; furnizare
de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală; cursuri de instruire în tabere
educative; punere la dispoziţie de cursuri de
instruire; furnizare de cursuri de evaluare a
abilităţilor; realizare şi coordonare de cursuri
de formare; organizare de cursuri prin metode
de educaţie deschisă; servicii ale centrelor
educative privind furnizarea de cursuri de
instruire; coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi.

(540)
CASA RINALDI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:negru,
albastru, alb

(210) M 2016 00163
(151) 14/01/2016
(732) OANE IULICĂ, Str. Fraţii Goleşti nr.
74, bl. 36, sc. 1, et. 4, ap. 18, judeţul
Olt, 235300, CORABIA ROMANIA
(540)

roşu,

(531) Clasificare Viena:010105; 140503;
240105; 240905; 270501; 270502;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

iC infoCORABIA - SURSA TA ZILNICĂ
DE INFORMARE
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Publicare de ziare.

(210)
(151)
(732)

˜˜˜˜˜˜˜

(740)

(210) M 2016 00164
(151) 14/01/2016
(732) S.C. ARD RL. SECURITY S.R.L.,
Str. Craioveşti nr. 16B, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2016 00165
14/01/2016
S.C. LAPTOP BY B S.R.L., Şos.
Nicolina nr. 114 bl. 1005B, Tr. 1, et.
3, ap. 14, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

DEXTER IT
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:140110; 150925;
270504; 270508; 270510; 290112;
ARD SECURYTI

8
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

(210) M 2016 00178
(151) 14/01/2016
(732) Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Blvd.,,
91329, Northridge S.U.A. California
(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
Nr. 54, Et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00166
(151) 14/01/2016
(732) S.C. ABC FACTORY INTL S.R.L.,
Str. Matei Basarab nr. 94, bl. L120, sc.
A, ap. 18, sector 3, 030676,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

HARMAN
(531) Clasificare Viena:260205; 261121;
261125; 270501; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de operare pentru dispozitive
încorporate; firmware de calculator pentru
programe de sisteme de operare pentru
producători de echipamente originale; media
digitale preînregistrate cu software pentru
prelucrare de date; produsele menţionate
anterior neincluzând module de recepţie sau
transmisie sau orice astfel de produse folosite
în module de recepţie sau transmisie;
calculatoare şi periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare; programe de operare
pentru calculatoare, înregistrate; întreaga
gamă de echipamente audio de sunet, anume,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmisia, recepţionarea, procesarea,
recuperarea, reproducerea şi manipularea
sunetului şi/sau semnalelor audio şi efectelor,
echipamente de prelucrare a semnalelor,
amplificatoare, amplificatoare de putere,

ALTIORA PETO LEARN2B Centrul de
excelenţă, training şi educaţie
complementara
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
030724; 050317; 050320; 090110;
200702; 270508; 270510; 270711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Cursuri de dezvoltare personală; furnizare
de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală; instruire cu privire la dezvoltarea
personală.
˜˜˜˜˜˜˜
9
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conectare multimedia, articole de conectare
pentru telefoane mobile, sisteme de navigaţie,
şi sisteme de boxe audio, dispozitive portabile
de navigare, aparate de transmisie audio şi
video, anume, splittere de microfon
electronice; sisteme electronice pentru
distribuţia semnalului folosite în principal
pentru distribuţia semnalelor audio şi video, şi
unităţi de temporizare audio, aparate pentru
alterarea caracteristicilor tonului unui semnal
audio, anume, compresoare audio, extensoare,
modificatoare pentru caracteristicile dinamice,
filtre antibruiere, limitatoare, filtre audio
(crossovere) electronice, şi aparate de test
audio, anume, verificatoare de fază, analizoare
audio şi testere de cabluri, egalizatoare audio,
amplificatoare de sunet, şi hardware şi
software de calculator pentru controlarea
echipamentului audio şi video, niciunul dintre
produsele menţionate anterior nefolosind
transmisii prin satelit, compresoare şi
extensoare de sunet, limitatoare pentru
compresoare de semnal, procesoare de semnal
analog, procesoare de semnaj digital,
dispozitive de reducere a zgomotului,
amplificatoare controlate prin tensiune,
selectoare de rută pentru semnalul audio
programate, egalizatoare pentru difuzoare
controlate prin microprocesor, şi expansoare
şi aparate de refacere a semnalului audio,
software de calculator care permite emisia fără
fir şi furnizarea de informaţii în timp real
despre trafic, starea drumurilor, puncte de
interes, subiecte de interes general şi conţinut
online prin emisii fără fir către dispozitive
mobile de comunicaţii, telefoane mobile, şi
dispozitive electronice instalate în automobile
şi alte vehicule, şi pentru a permite şoferilor şi
pasagerilor din automobile şi vehicule să
comunice între ei şi să pună în comun în timp
real date, informaţii, observaţii, comentarii,
opinii, şi conţinut multimedia şi online prin

playere multimedia optice, egalizatoare,
microfoane, pedale cu efecte sonore pentru
instrumente muzicale, dispozitive de reţea,
anume, software de calculator pentru comanda
de la distanţă a unui sau mai multor produse
audio, anume, microfoane, mixere,
amplificatoare, echipamente de prelucrare a
semnalelor şi difuzoare, care este folosit
pentru controlul şi configurarea produselor
audio menţionate, aparate electronice pentru
efecte audio, console de mixare, pupitre de
mixare audio profesională folosite într-un
studio de înregistrare audio, aparate
electronice de înregistrare muzicală, anume,
pedale de efecte pentru instrumente muzicale,
aparate pentru adaptarea sunetului pentru
utilizare cu instrumente muzicale pentru
crearea şi reproducerea a unei varietăţi de
sunete, amplificatoare de sunet pentru
instrumente muzicale şi componente şi
accesorii ale acestora, aparate de amplificare
şi/sau reproducere a sunetului sub forma
procesoarelor de bas, microfoanelor,
consolelor de mixare, echipamentelor de
prelucrare a semnalelor, şi cabluri pentru
aparate de control electrice şi optice de
transmitere a sunetului pentru semnale audio,
semnal, sunet, de tip surround, de efecte şi/sau
procesoare de voce, căşti, minicăşti, difuzoare,
sisteme de difuzoare audio, convertoare,
monitoare de studio, emiţătoare, staţii de
cuplare, telecomenzi, echipamente pentru
redare şi înregistrare audio şi video, hardware
şi software de calculator pentru controlul şi
operarea sistemelor audio de sunet şi
instrumentelor de reproducere a muzicii şi a
sunetelor, multimedia şi sisteme audio pentru
vehicule şi componente, anume, difuzoare,
amplificatoare, articole de conectare
multimedia, articole de conectare pentru
telefoane mobile, sisteme de navigaţie, unităţi
de control pentru aplificatoare, articole de
10
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controlul iluminării utilizat în locaţii
comerciale şi industriale, în teatre, în cluburi
de noapte şi la concerte, software pentru
controlul iluminării utilizat pentru aparate şi
instrumente pentru iluminat scene şi pentru
controlul aparatelor şi instrumentelor pentru
iluminat scene, cabluri, conectoare şi
comutatoare pentru aparate şi instrumente
pentru iluminat scene, proiectoare de imagini
pentru proiecţia de modele, imagini, sigle, text
sau forme, genţi pentru transport şi genţi
pentru călătorii cu avionul special adaptate
pentru instrumente de control al aparatelor de
iluminare, tablete; calculatoare; telefoane
mobile; telefoane inteligente; calculatoare de
buzunar; dispozitive electronice digitale care
se pot purta care conţin software şi ecrane de
afişare pentru vizualizare, expediere şi
recepţie de texte, e-mailuri, date, fişiere audio,
de imagini, video şi informaţii; dispozitive
electronice digitale care se pot purta pentru
înregistrarea, organizarea, expedierea,
manipularea, şi verificarea textelor, datelor,
fişierelor audio, de imagine şi video;
dispozitive electronice multifuncţionale pentru
afişare, măsurare, şi încărcare pe internet;
calculatoare portabile şi periferice pentru
calculatoare portabile; programe şi software
de calculator pentru monitorizarea datelor
folosite pe dispozitive pentru tehnologie care
poate fi purtată de utilizatori; software pentru
calculator pentru gestionarea, crearea,
comprimarea şi punerea în funcţiune a
actualizărilor de software prin canale
electronice; controlere centrale programabile,
carduri pentru interfeţe şi carcase pentru
carduri, anume, rame în care sunt montate
cardurile cu circuite şi conectate electric la
alte carduri cu circuite şi circuite, vândute
separat şi ca o componentă integrală a
sistemelor de control de la distanţă destinate
utilizării cu echipament audio, video şi de

dispozitive de comunicaţii fără fir telefoane
mobile, şi dispozitive electronice instalate în
automobile şi alte autovehicule, şi să adune
astfel de date, informaţii, observaţii,
comentarii, opinii, şi alt conţinut pentru
transmitere sau difuzare de către terţi prin
Internet, radio sau televiziune, afişaje cu LED
(diode luminiscente), panouri cu LED (diode
luminiscente) pentru afişaj video sau de
imagini, dispozitive de control şi reglaj
electronice pentru operarea LED-urilor (diode
luminiscente), aparate şi instrumente pentru
controlul iluminatului, anume, aparate şi
instrumente pentru controlul iluminatului
scenelor, aparate şi intrumente pentru
acţionarea, comanda şi supravegherea
iluminatului, aparate şi instrumente pentru
acţionarea, comanda şi supravegherea
aparatelor pentru iluminat şi a sistemelor de
iluminat, aparate şi instrumente pentru
detectarea erorilor, diagnosticarea erorilor şi
raportarea erorilor aparatelor pentru iluminat
şi a sistemelor de iluminat, hardware de
calculator şi software de calculator pentru
acţionarea, controlul şi supravegherea
iluminatului, aparate şi intrumente pentru
acţionarea, controlul şi supravegherea
iluminatului şi sistemelor de iluminat,
hardware de calculator şi software de
calculator pentru detectarea erorilor,
diagnosticarea erorilor şi raportarea erorilor
aparatelor pentru iluminat şi a sistemelor de
iluminat, comenzi computerizate pentru
instrumente şi aparate de iluminat, console de
control pentru aparate şi instrumente de
iluminat, dispozitive programabile de control
pentru aparate şi instrumente de iluminat,
aparate de comandă de la distanţă pentru
aparate şi instrumente de iluminat, aparate de
comandă cu sensibilitate audio pentru aparate
şi instrumente de iluminat, software pentru
controlul iluminării, anume, software pentru
11
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panouri de comandă de la distanţă pentru
aparate pentru înregistrare pe benzi video
(VCR), şi panouri de comandă de la distanţă
pentru receptoare de satelit; panouri de
comandă de la distanţă pentru iluminat;
panouri de comandă de la distanţă pentru
jaluzele; panouri de comandă de la distanţă
pentru ecrane de proiecţie; echipament de
conferinţe video şi audio; echipament
electronic pentru orientarea semnalelor audio,
video, şi digitale, anume, hardware de
calculator, comutatoare, routere, tablouri de
comandă şi tastaturi; software de calculator,
interfeţe şi programe de interfaţă pentru
calculator; maşini de calculat, organizator
electronic, agende organizatoare electronice,
digitizoare, ecrane tactile; toate produsele
menţionate anterior utilizate de asemena
pentru sisteme audio şi sisteme de
info-divertisment pe mobile pentru
automobile; suporturi pentru înregistrări
sonore; medii de stocare de date magnetice,
electronice şi optice; întreţinere codată şi
carduri de identificare; cartele cu ciruite
integrate (cartele inteligente); carduri
magnetice codate; plăci de memorie; calibre
pentru detectarea poziţiei; senzori pentru
detectarea poziţiei şi accesorii ale acestora;
aparate de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord); hardware şi software
pentru sisteme electronice de asistenţă la
volan; transmiţătoare şi receptoare electronice
pentru Video over IP; software şi hardware de
calculator utilizat în difuzarea în direct a
indicatoarelor video şi digitale pentru
distribuţie video, distribuţie audio, şi sisteme
de comutare video; dispozitive electronice
digitale care se pot purta constând în software
şi ecrane de afişaj de protecţie din sticlă
pentru vizualizarea, trimiterea şi primirea de
texte, e-mailuri, date şi informaţii de la
telefoane inteligente, tablete şi calculatoare

iluminat; sistem computerizat integrat,
electronic, format din placă de circuit, tablou
de comandă şi controler electric şi software
aferent destinat utilizării la accesarea şi
comanda proiectoarelor de diapozitive,
videoproiectoarelor, dispozitivelor de redare
pentru discuri compacte, ecranelor de
proiecţie, sistemelor de iluminat şi a altui
echipament audio/video aferent; sistem
computerizat integrat, electronic, format din
cadre pentru carduri, carduri de control,
unităţi pentru dischete, controler pentru
diapozitive, dispozitiv de gestionare pentru
comanda televizorului, prelungitor pentru
stâlpi master, receptoare fără fir, tablouri de
comandă cu fir, panouri software, modulator
de semnale de date, cablu pentru emiţător cu
infraroşu, controler pentru curentul electric,
controler pentru curentul electric dual,
controler pentru relee, modul cu receptor,
antenă cu rază lungă, receptor pentru relee,
modul cu reostat incandescent, dispozitiv de
comandă pentru proiector unic fără fir,
dispozitiv de control pentru proiectoar dublu
fără fir şi software aferent destinat utilizării la
accesarea şi comanda proiectoarelor de
diapozitive, videoproiectoarelor,
dispozitivelor de redare pentru discuri
compacte, ecranelor de proiecţie, sistemelor
de iluminat şi a altui echipament audio/video
aferent; panouri de comandă de la distanţă
pentru sisteme multimedia în scopuri de
educaţie şi sisteme de divertisment home
theatre; telecomenzi cu interfaţă pentru
utilizator şi o tastatură pentru sisteme
multimedia în scopuri de educaţie şi
divertisement pentru acasă; panouri de
comandă de la distanţă pentru echipament
audiovizual, anume, panouri de comandă de la
distanţă pentru proiectoare de film şi imagini
staţionare, panouri de comandă de la distanţă
pentru dispozitivelor de redare de DVD,
12
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progresul evoluţiei sau realizărilor includ
informaţii personale, locaţie, date de
monitorizare a somnului, date despre starea
sănătăţii (inclusiv ritm cardiac şi greutatea
corpului) pentru analiză statistică; transmisie
(telecomunicaţie) de date fără fir între
accesorii conectate şi telefoane inteligente
prin comunicaţii fără fir; antrenamente
înregistrate şi exerciţii vizualizate în calendar;
aplicaţie electronică privind conectare cu
prieteni cu interacţiune media de socializare,
sincronizarea listei de prieteni a utilizatorului
şi începere de competiţii între obiectivele
utilizatorilor multipli şi câştig de insigne;
urmărire mobilă cu sisteme de poziţionare
incorporate în telefoane inteligente pe modele
dedicate, pentru a obţine informaţii despre
distanţă, ritm, timp pe parcursul exerciţiilor;
software de aplicaţii pentru calculator, anume,
software folosit în legătură cu periferice de
calculator portabile sau calculatoare portabile
care oferă funcţionalitate pentru dispozitiv;
aplicaţii descărcabile pentru dispozitive
mobile folosite în legătură cu periferice pentru
calculator portabile sau calculatoare portabile
care oferă funcţionalitate pentru dispozitiv;
software pentru calculator care oferă acces
web la aplicaţii şi servicii printr-o interfaţă a
unui sistem de operare web sau portal;
software de calculator pentru manipularea
informaţiei digitale audio folosită în aplicaţii
media audio; software de calculator pentru
descărcarea, transmiterea, primirea, editarea,
extragerea, codarea, decodificarea, redarea,
stocarea şi organizarea fişierelor video de date
video; software de aplicaţie de calculator
pentru telefoane mobile, playere multimedia
portabile, calculatoare portabile, calculatoare,
tablete, anume, software pentru îmbunătăţirea
anulării zgomotului, pentru îmbunătăţirea
sunetului din căşti, difuzoare, şi minicăşti;
aplicaţie software descărcabilă pentru

portabile şi de asemenea cu un ceas de mână;
periferice de calculator portabile; tehnologie
care poate fi purtată inclusiv ceasuri de mână,
brăţară şi benzi detaşabile pentru încărcarea,
descărcarea, accesarea, postarea, afişarea,
editarea, etichetarea, scrierea pe blog,
difuzarea, crearea de link-uri, punerea în
comun, comandarea de la distanţă şi
furnizarea de informaţii şi media digitale prin
telefoane inteligente, calculatoare personale
de mână (PDA-uri), tabletă, notebook, laptop,
media player portabil, calculator, reţele de
comunicare şi de tip cloud; aparate electronice
de transmisie fără fir şi receptoare portabile
pentru transmisia şi recepţionarea de semnale
audio şi video difuzate de la calculatoare,
telefoane inteligente, calculatoare personale
de mână (PDA-uri), tablete, notebook-uri,
laptop-uri şi media playere portabile;
dispozitive electronice portabile pentru
furnizarea de feedback fizic, vizual sau audio
bazat pe mişcarea, orientarea, viteza sau
acceleraţia utilizatorului; produse electronice,
anume, accesorii pentru fitness portabile,
anume, aparatură de urmărire a activităţii,
dispozitive de măsurare a consumului de
calorii, anume, calorimetre, dispozitive de
urmărire a progreselor de fitness, purtabile ca
mănuşi, bentiţe pentru cap, banderole pentru
încheietura mâinii, brăţări, de tipul aparaturii
de urmărire a activităţii; dispozitive de
urmărire GPS portabile bazate pe distanţă,
viteză/ ritm şi compas GPS pentru a fi purtate
pe încheietura sau braţul unei persoane în
timpul exerciţiilor fizice; software pentru
aplicaţii de calculator şi aplicaţii mobile
descărcabile pentru a fi folosite în legătură cu
produsele de mai sus; aplicaţii descărcabile
pentru dispozitive mobile pentru multiple
accesorii conectate fără fir cu date despre
fitness şi sport; aplicaţii electronice
descărcabile privind datele utilizatorului şi
13
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instrumente pentru iluminat cu efecte
incluzând capete mobile ca şi corpuri de
iluminat cu efecte, lămpi stroboscopice pentru
efecte de lumină, proiectoare de lumină laser
pentru iluminat cu efecte; aparate şi
instrumente de iluminat controlate de
calculator; aparate decorative electrice de
iluminat; corpuri de iluminat cu LED (diode
luminiscente) şi aparate de iluminat cu LED
(diode luminiscente) pentru iluminare scenică
sau iluminat de arhitectură; corpuri de
iluminat cu HID (descărcare de înaltă
intensitate) şi aparate de iluminat cu HID
(descărcare de înaltă intensitate) pentru
iluminare scenică sau iluminat de arhitectură;
corpuri de iluminat cu halogen şi aparate de
iluminat cu halogen pentru iluminare scenică
sau iluminat de arhitectură; aparate de
iluminat folosite în monturi pentru iluminare
de afişaj, comerciale, industriale, rezidenţiale,
şi arhitecturale, proiectoare de lumini de
interior şi exterior, anume, proiectoare, lumini
de orientare arhitecturale pentru a fi instalate
în pământ; proiectoare de imagine, anume,
aparate de iluminat pentru proiecţia de
modele, imagini, sigle, text sau forme; corpuri
de iluminat fluorescente pentru iluminarea
scenei sau iluminare arhitecturală; aparate de
iluminat prin fibre, anume, surse de lumină
pentru cabluri cu fibră optică; aparate de
generare a fumului, anume, aparate de
generare a fumului pentru crearea efectelor
speciale de teatru, aparate de generare a
fumului folosite cu sistemele de securitate de
alarmă, ventilatoare pentru utilizare cu aparate
de generare a fumului; genţi pentru transport
şi genţi pentru călătorii cu avionul special
adaptate pentru aparate şi instrumente de
iluminat.
35 Servicii de gestionare de baze de date;
analiză de date a informaţiilor comerciale şi
servicii de suport de decizie, anume, furnizare

descărcarea conţinutului înregistrat pe DVR
pentru vizualizare pe telefoane inteligente
(software descărcabil pentru DVR
sideloading); software nedescărcabil pentru
internetul obiectelor; module de hardware
pentru calculator destinate dispozitivelor
electronice pentru internetul obiectelor;
senzori pentru internetul obiectelor; software
de aplicaţie pentru calculator pentru telefoane
inteligente, telefoane mobile, televizoare
inteligente şi dispozitive electrice de
comunicare de mână, care este folosit pentru
implementarea internetului obiectelor;
dispozitive de comunicare fără fir care includ
transmisii de voce, date şi imagini incluzând
mesagerie de voce, text şi fotografii, o cameră
video şi pentru imagini staţionare, funcţionale
de asemenea pentru a achiziţiona muzică,
jocuri, aplicaţii video şi software pe calea
undelor pentru descărcarea pe dispozitiv;
software de calculator care furnizează
actualizări către alt software pe calea undelor;
software de calculator pentru gestionarea,
crearea, comprimarea şi punerea în funcţiune
a actualizărilor de software prin canale
electronice; scanere mobile.
11 Aparate şi instrumente pentru iluminat,
anume, aparate şi instrumente pentru iluminat
scene, anume, proiectoare, lumini reflectoare
parabolice aluminizate, benzi de lumină,
reflectoare de scenă, spoturi reflectoare
elipsoidale, proiectoare Fresnel, reflectoare de
urmărire follow spot-uri, proiectoare cu
fascicule, capete mobile, anume, corpuri de
iluminat scena; filtre pentru aparate şi
instrumente de iluminat, filtre destinate
utilizării cu aparate şi instrumente de iluminat,
filtre de culoare pentru utilizare în aparate şi
instrumente de iluminat, gobo-uri şi coculoris,
anume, filtre destinate utilizării cu aparate şi
instrumente de iluminat; aparate şi
instrumente pentru iluminat, anume, aparate şi
14
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transmisie audio şi video, anume splittere de
microfon electronice, sisteme electronice de
distribuţie a semnalului, şi unităţi de
temporizare audio, aparate pentru alterarea
caracteristicilor tonului unui semnal audio,
anume compresoare audio, extensoare,
modificatoare pentru caracteristicile dinamice,
filtre antibruiere, limitatoare, filtre audio
(crossovere) electronice, şi aparate de test
audio, respectiv verificatoare de fază,
analizoare audio şi testere de cabluri,
egalizatoare audio, amplificatoare de sunet, şi
hardware şi software de calculator pentru
comanda echipamentului audio şi video,
procesoare de semnal analog şi audio, şi
reductoare pentru zgomotul audio,
amplificatoare controlate prin tensiune;
selectoare de rută pentru semnal audio
programate, egalizatoare pentru difuzoare
controlate prin microprocesor, şi extensoare şi
dispozitive de reparare a gamei semnalului
audio, afişaje cu LED (diode luminiscente),
panouri cu LED (diode luminiscente) pentru
afişaj video sau de imagini, dispozitive de
control şi reglaj electronic pentru operarea
LED-urilor (diode luminiscente), aparate şi
instrumente pentru comanda iluminatului şi
iluminatului scenelor, aparate şi instrumente
pentru acţionarea, comanda şi supravegherea
iluminatului, aparate şi instrumente pentru
acţionarea, comanda şi supravegherea
aparatelor pentru iluminat şi a sistemelor de
iluminat, aparate şi instrumente pentru
detectarea erorilor, diagnosticarea erorilor şi
raportarea erorilor aparatelor pentru iluminat
şi a sistemelor de iluminare, hardware de
calculator şi software de calculator pentru
operarea, controlul şi supravegherea
iluminatului, hardware de calculator şi
software de calculator pentru detectarea
erorilor, diagnosticarea erorilor şi raportarea
erorilor aparatelor pentru iluminat şi a

de analiză de informaţii comerciale pentru
asistenţă în luarea de decizii-de afaceri;
analiză a tendinţelor comerciale şi de
marketing pentru terţi; consultanţă în afaceri
în domeniile telecomunicaţiilor şi servicii de
gestiune a cheltuielilor în afaceri IT pentru
terţi; servicii de analiză a datelor comerciale;
consultanţă în afaceri; servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare prin magazine
online, servicii de vânzare en-gros şi servicii
de promovare, anume, promovarea de produse
şi servicii ale terţilor prin sponsorizare şi
acorduri de licenţă pentru o gamă completă a
următoarelor produse: aparate şi instrumente
pentru înregistrare, transmisie, recepţie,
prelucrare, recuperare, reproducere şi
manipulare de sunet şi/sau de semnale audio şi
efecte, procesoare de semnal, amplificatoare,
amplificatoare de putere, playere multimedia
optice, egalizatoare, microfoane, pedale
pentru efecte sonore pentru instrumente
muzicale, dispozitive de reţea, aparate
electronice pentru efecte audio, console de
mixare, pupitre de mixare audio profesională
folosite într-un studio de înregistrare audio,
aparate electronice de înregistrare muzicală,
aparate pentru adaptarea sunetului pentru
utilizare cu instrumente muzicale,
amplificatoare de sunet pentru instrumente
muzicale şi componente şi accesorii ale
acestora, aparate pentru amplificarea şi/sau
reproducerea sunetuiui, aparate de control
pentru semnale audio, procesoare de semnal,
sunet, de tip surround, de efecte şi/sau voce,
căşti, minicăşti, difuzoare, aparate cu difuzor,
instalaţii, sisteme şi/sau unităţi, convertoare,
monitoare de studio, transmiţătoare, staţii de
andocare, telecomenzi, echipament de redare
şi înregistrare audio şi video, software şi
hardware de calculator, sisteme şi componente
multimedia şi audio pentru vehicule,
dispozitive portabile de navigare, aparate de
15
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sunet, sistemele de sonorizare exterioară şi
sistemele pentru spaţii publice, software
pentru măsurarea şi egalizarea sunetului,
software care permite schimbarea funcţiunilor
şi parametrilor sistemelor de sunet, software
care permite simularea şi optimizarea
comportamentului direcţional al produselor de
sunet.
38 Telecomunicaţii, anume, transmisie de
voce, date, reproduceri grafice, imagini, audio
şi video prin intermediul reţelelor de
telecomunicaţii, reţelelor de comunicaţii fără
fir, şi al Internetului; telecomunicaţii, anume,
telefonie fără fir şi de comunicaţii fără fir în
bandă largă pentru transmisia de voce şi de
date; telecomunicaţii, anume, furnizare a
accesului la Internet; consultanţă în domeniul
transmisiilor prin satelit şi telecomunicaţiilor;
servicii de comunicaţii prin telefon şi
telefoane mobile; consultanţă în domeniul
comunicării de date; furnizarea accesului la
reţele de telecomunicaţii; furnizarea de
servicii de comunicaţii în bandă largă; servicii
referitoare la comunicarea de date, anume,
servicii de furnizare a accesului la internet;
transmisie de mesaje asistată de calculator;
transmisie de text, imagini şi sunet asistată de
calculator; telecomunicaţii, anume, servicii de
transmisie de informaţii prin intermediul
reţelelor digitale; voce prin servicii de adresă
de protocol pe internet - servicii de
comunicaţii (IP); telecomunicaţii folosind un
portal pentru obţinerea sau transmiterea de
informaţii, anume, transmisie de informaţii
prin reţele de comunicaţii electronice; servicii
de comunicare prin transmitere de mesaje cu
ajutorul terminalelor de calculator; transmisie
continua de date de film şi programatoare
folosind reţele de calculator; transmitere de
mesaje folosind medii electronice; transmitere
de film video folosind medii electronice;
telecomunicaţii, anume, poştă electronică;

sistemelor de iluminat, comenzi computerizate
pentru instrumente şi aparate de iluminat,
console de comandă pentru aparate şi
instrumente de iluminat, dispozitive
programabile de control pentru aparate şi
instrumente de iluminat, aparate de comandă
de la distanţă pentru aparate şi dispozitive de
iluminat, aparate de comandă cu sensibilitate
audio pentru aparate şi instrumente de
iluminat, software pentru controlul iluminării,
anume, software pentru controlul iluminării
utilizat în locaţii comerciale şi industriale, în
teatre, în cluburi de noapte şi la concerte,
software pentru controlul iluminării utilizat
pentru în aparate şi instrumente pentru
iluminat scene şi pentru controlul aparatelor şi
instrumentelor pentru iluminat scene, cabluri,
conectoare şi comutatoare pentru aparate şi
instrumente pentru iluminat scene, proiectoare
de imagini pentru proiecţia de modele,
imagini, sigle, text sau forme, genţi pentru
transport şi genţi pentru călătorii cu avionul
special adaptate pentru instrumente de control
al aparatelor de iluminare; sistem electronic
pentru furnizarea de asistenţă în timpul
condusului vehiculelor terestre format
dintr-un cip electric cu software pentru
procesare video, cameră montată pe o maşină
şi material tipărit cu instrucţiuni distribuit
unitar cu acestea, software şi aplicaţii pentru
calculator, tabletă, telefon inteligent şi
calculatoare mobile pentru furnizarea de
asistenţă personală în timpul condusului,
avertismente de coliziune din faţă,
avertismente de depăşire involuntară a liniilor
de separare a benzilor de circulaţie, cititor
vocal de SMS-uri şi aparat de localizare a
maşinii, şi manuale de instrucţiuni, vândute
unitar, sisteme de sunet, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de sunet pentru spaţii
publice, cutii de bas, monitoare de scenă,
software folosit în legătură cu sistemele de
16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 14/01/2016

programelor pe calculator în domeniul
dispozitivelor încorporate; proiectare şi
dezvoltare de sisteme de software şi firmware;
niciunul dintre serviciile menţionate anterior
nefiind în legătură cu module de recepţie sau
transmisie; creare şi actualizare de software
pentru dispozitive încorporate şi servicii de
întreţinere de software, analiza sistemelor
informatice; dezvoltarea electronicelor şi
produselor electronice; servicii de ingineria
programării; software ca serviciu (SAAS)
incluzând software care furnizează
conectivitate inteligentă, funcţionalitate
interactivă, şi control al diverselor dispozitive
conectate la Internet, Web, sau la internetul
obiectelor.

furnizare de acces utilizatorilor reţelelor de
calculator şi la Internet; comunicaţii prin
servicii telefonice, anume, transmiterea şi/sau
trimiterea de informaţii din baze de date de pe
calculator care folosesc reţeaua telefonică;
transmisia electronică de date a telegramelor,
mesajelor, sunetului şi imaginilor; servicii de
comunicaţii prin puncte de acces fără fir
(WAP), anume, servicii de comunicare în
bandă largă fara fir; închiriere de aparate
pentru transmiterea mesajelor; închiriere de
echipament de telecomunicaţii; furnizarea
accesului la baze de date pe calculator stocate
electronic; furnizarea accesului utilizatorului
la baze de date pe calculator conţinând filme,
jocuri şi muzică pentru comandă; servicii de
difuzare şi furnizare de acces prin
telecomunicaţii la filme, jocuri, muzică şi
program de televiziune prin serviciu video la
cerere.
42 Consultanţă în domeniul programelor pe
calculator; consultanţă în domeniul

˜˜˜˜˜˜˜

17

