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Cereri Mărci publicate în 22.04.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 02628

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/04/2016 WISDOM OF LOVE S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Wisdom OF LOVE

2 M 2016 02740

15/04/2016 NEMUT N CONSTANTIN ALIN I.I.

ADWIZ

3 M 2016 02742

15/04/2016 S.C. CEMPS S.A.

CEMPS

4 M 2016 02743

15/04/2016 KISS TV MUSIC S.R.L.

MAGIC TV

5 M 2016 02744

15/04/2016 KISS TV MUSIC S.R.L.

ROCK TV

6 M 2016 02745

15/04/2016 KISS TV MUSIC S.R.L.

MAGIC TV

7 M 2016 02746

15/04/2016 KISS TV MUSIC S.R.L.

magic TV

8 M 2016 02747

15/04/2016 KISS TV MUSIC S.R.L.

ROCK TV It Rocks!

9 M 2016 02748

15/04/2016 KISS TV MUSIC S.R.L.

ROCK TV It Rocks!

10 M 2016 02749

15/04/2016 DEMENY RENATA

Deutsch mit Musik

11 M 2016 02750

15/04/2016 S.C. SECRET STARLINE AG
S.R.L.

Star Line

12 M 2016 02752

15/04/2016 GOODMILLS ROMANIA S.A.

pâine Pave TITAN

13 M 2016 02753

15/04/2016 GOODMILLS ROMANIA S.A.

pâine Regală

14 M 2016 02754

15/04/2016 S.C. HIMALAYA TRAVEL S.R.L.

HIMALAYA TRAVEL

15 M 2016 02755

15/04/2016 S.C. VIPOIL S.R.L.

LicaROil

16 M 2016 02756

15/04/2016 S.C. EST COMPANY ROM IMPEX EST COMPANY design, tailoring,
S.R.L.
manufacturing since 1996

17 M 2016 02757

15/04/2016 AMEL INTERNATIONAL GROUP

Termopan cu poliuretan

18 M 2016 02758

15/04/2016 S.C. MELINDA IMPEX INSTAL
S.A.

Partener MELINDA INSTAL
confort prin instalaţii de calitate
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 02759

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/04/2016 S.C. INTELLIGENT IT S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
BILLCLOUD

20 M 2016 02760

15/04/2016 S.C. INTELLIGENT IT S.R.L.

CLOUDBILL

21 M 2016 02761

15/04/2016 S.C. INTELLIGENT IT S.R.L.

BILL CLOUD

22 M 2016 02762

15/04/2016 S.C. INTELLIGENT IT S.R.L.

CLOUD BILL

23 M 2016 02763

15/04/2016 INTELI MANAGEMENT SYSTEMS Catalog Electronic
S.R.L.

24 M 2016 02764

15/04/2016 TUPA DANA ELENA

purna yoga academy

25 M 2016 02765

15/04/2016 BALAN MIHAELA

KAFFEINE

26 M 2016 02766

15/04/2016 STELLAR RE EUROPA BROKER
DE ASIGURARE SI
REASIGURARE S.R.L.

@AUTO ASIGUR.ro asigurări cu
autoservire by Stellar Re

27 M 2016 02767

15/04/2016 S.C. SINTOFARM S.A.

MAXI LIFE

28 M 2016 02768

15/04/2016 COSTACHE MARIUS IULIAN

Pentru că noi traducem mai bine.
Because we translate better. Weil
übersetzen wir besser.

29 M 2016 02769

15/04/2016 ASCLEPIMED DENTAL CLINICS
S.R.L.

ASCLEPIMED - Asclepimed
Clinics

30 M 2016 02770

15/04/2016 S.C. DUDU S.R.L.

VM VALEA MARIEI

31 M 2016 02771

15/04/2016 S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS

KAUFLAND - TRĂIEŞTE FRESH.

32 M 2016 02772

15/04/2016 S.C. PERFECT CURIER S.R.L.

Perfect Curier

33 M 2016 02774

15/04/2016 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI CRAX STICKS

34 M 2016 02775

15/04/2016 FUNDAŢIA INIMA DE COPIL

Fundaţia Inimă de Copil

35 M 2016 02776

15/04/2016 S.C. AMVNET CONSULTING
S.R.L.

Scoala de Cuvinte

36 M 2016 02777

15/04/2016 S.C. CROSS BIKE S.R.L.

CROSS
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
37 M 2016 02778

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/04/2016 D.K. Interdrinks Limited

HEXOL

38 M 2016 02779

15/04/2016 FUNDAŢIA INIMA DE COPIL

Ateliere cu Suflet

39 M 2016 02780

15/04/2016 MORARU OANA ELENA

TAAS CONSULTANCY

40 M 2016 02781

15/04/2016 S.C. ASIGURARIMOKA S.R.L.

ASIGURARIMOKA

41 M 2016 02782

15/04/2016 POPTELECAN ADRIEN

UP urban pedestrian
REFRESHING PATIO

3

Denumire
Marcă
(540)
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(210) M 2016 02628
(151) 15/04/2016
(732) WISDOM OF LOVE S.R.L., Aleea
Parva nr. 6, bl. C37, sc. 4, ap. 152,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
Str. Griviţa nr. 37E, Jud. Ilfov
OTOPENI

(210) M 2016 02756
(151) 15/04/2016
(732) S.C. EST COMPANY ROM
IMPEX S.R.L., B-dul Muncii nr. 14,
Jud. Cluj, CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)

(540)

EST COMPANY design, tailoring,
manufacturing since 1996
(531) Clasificare Viena:030717; 030724;
261325; 270501; 270502; 270508;

Wisdom OF LOVE
(591) Culori revendicate:roşu
bleumarin

închis,

(531) Clasificare Viena:010109; 090110;
261113; 270101; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi produse textile; cuverturi de pat
şi de masă; feţe de masă.
25 Lenjerie intimă, corsete, lenjerie de corp,
lenjerie damă, lenjerie bărbaţi, combinezoane,
burtiere (îmbrăcăminte), suspensoare
(îmbrăcăminte), body-uri, pijamale, tricouri,
sutiene şi brasiere, rochii şi cămăşi de damă
pentru plajă, costume de baie pentru femei,
barbaţi şi copii, costume de baie întregi.
35 Comerţ cu produsele din clasele 24 şi 25;
strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02740
(151) 15/04/2016
(732) NEMUT N CONSTANTIN ALIN
I.I., B-dul Bucureşti, nr. 11, bl. 8B, ap.
28, et. 7, sc. A, Jud. Prahova, 100525,
PLOIEŞTI ROMANIA
(540)
ADWIZ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate online; publicitate; publicitate
şi marketing; agenţii de publicitate; servicii de
publicitate; publicitate şi reclamă; consultanţă
privind publicitatea; servicii de publicitate
digitală.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02742
(151) 15/04/2016
(732) S.C. CEMPS S.A., B-dul Preciziei nr.
3, sector 6, 062202, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:261125; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul);
comerţ cu ridicata pentru echipamente de
ridicat şi transportat (electrostivuitoare,
motostivuitoare, transpaleţi electrici şi
manuali, stivuitoare pentru manipulat
containere, nacele), piese de schimb şi
accesorii.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (instalare,
intretinere, reparaţii echipamente) reparaţii şi
întreţinere echipamente de ridicat şi
transportat (electrostivuitoare motostivuitoare,
transpaleţi electrici şi manuali, stivuitoare
pentru manipulat containere, nacele).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02743
(151) 15/04/2016
(732) KISS TV MUSIC S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 319G, et. 7, camera
E7.2.25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
MAGIC TV

CEMPS
(591) Culori revendicate:negru, roşu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
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semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea 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,
cuprinse în clasa 09; 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; software 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; necuprinse în alte clase;
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 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 (reiaţii
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 dă
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 telefonica si/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpăraturi pe
internet sau teieshopping; vânzări prin
licitaţie, inclusiv prin Internet; agenţii de
publicitate; concepţie şi realizarea de
prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi 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
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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 in
format lectronic) 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
diverse (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 Ia 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
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 si 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 publicaţiilor 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
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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
industriala si pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză (servicii juridice); concesiune de
licenţe de proprietate intelectuală; comerţul cu
licenţe de film, televiziune şi video; acordarea
de licente de software pentru calculatoare
(servicii de consultantă juridică); gestionarea
drepturilor de autor; intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă;
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive,
prin acordare de licenţă; 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;
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 imagine, prin acordare de
licenţă; intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de
televiziune, conţinuturi de televiziune,

emisiuni de televiziune, seriale 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,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02744
(151) 15/04/2016
(732) KISS TV MUSIC S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 319G, et. 7, camera
E7.2.25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
ROCK TV
(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,
cuprinse în clasa 09; suporturi de înregistrare
magnetică, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitală; maşini de
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calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare; aparate şi instrumente
optice, în special ochelari; lentile pentru
ochelari; rame de ochelari; software 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; necuprinse în alte clase;
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 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 (reiaţii
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 dă
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 telefonica si/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpăraturi pe
internet sau teieshopping; vânzări prin
licitaţie, inclusiv prin Internet; agenţii de
publicitate; concepţie şi realizarea de
prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi 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 in
format lectronic) 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
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diverse (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 Ia 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
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 si 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 publicaţiilor 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
industriala si pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
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franciză (servicii juridice); concesiune de
licenţe de proprietate intelectuală; comerţul cu
licenţe de film, televiziune şi video; acordarea
de licente de software pentru calculatoare
(servicii de consultantă juridică); gestionarea
drepturilor de autor; intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă;
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive,
prin acordare de licenţă; 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;
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 imagine, prin acordare de
licenţă; intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de
televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale 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,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02745
(151) 15/04/2016
(732) KISS TV MUSIC S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 319G, et. 7, camera
E7.2.25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

MAGIC TV
(591) Culori revendicate:negru, albastru,
violet, verde, galben, portocaliu, roşu
(531) Clasificare Viena:011501; 260205;
260207; 260418; 270502; 290115;
(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,
cuprinse în clasa 09; suporturi de înregistrare
magnetică, compact-discuri, DVD-uri şi alte
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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; software 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; necuprinse în alte clase;
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 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 (reiaţii

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 dă
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 telefonica si/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpăraturi pe
internet sau teieshopping; vânzări prin
licitaţie, inclusiv prin Internet; agenţii de
publicitate; concepţie şi realizarea de
prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi 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 in
format lectronic) 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
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loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (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 Ia 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
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 si 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 publicaţiilor 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
industriala si pentru drepturile de autor;
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furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză (servicii juridice); concesiune de
licenţe de proprietate intelectuală; comerţul cu
licenţe de film, televiziune şi video; acordarea
de licente de software pentru calculatoare
(servicii de consultantă juridică); gestionarea
drepturilor de autor; intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă;
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive,
prin acordare de licenţă; 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;
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 imagine, prin acordare de
licenţă; intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de
televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale 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,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02746
(151) 15/04/2016
(732) KISS TV MUSIC S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 319G, et. 7, camera
E7.2.25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

magic TV
(591) Culori revendicate:alb, albastru,
violet, verde, galben, portocaliu, roşu
(531) Clasificare Viena:011501; 260205;
260207; 260418; 270502; 270507;
290115;
(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,
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cuprinse în clasa 09; 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; software 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; necuprinse în alte clase;
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).
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 Ia 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
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 si 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
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redacţională a apariţiilor pe internet; producţie
de programe de teleshopping; înregistrări pe
benzi video (filmare); proiecţii de filme TV
sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
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
industriala si pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză (servicii juridice); concesiune de
licenţe de proprietate intelectuală; comerţul cu
licenţe de film, televiziune şi video; acordarea
de licente de software pentru calculatoare
(servicii de consultantă juridică); gestionarea
drepturilor de autor; intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă;
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive,
prin acordare de licenţă; 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;
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 imagine, prin acordare de
licenţă; intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de
televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale 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,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02747
(151) 15/04/2016
(732) KISS TV MUSIC S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 319G, et. 7, camera
E7.2.25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

ROCK TV It Rocks!
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
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(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270522; 270524; 290113;
(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,
cuprinse în clasa 09; 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; software 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; necuprinse în alte clase;
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 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 (reiaţii
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 dă
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 telefonica si/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpăraturi pe
internet sau teieshopping; vânzări prin
licitaţie, inclusiv prin Internet; agenţii de
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publicitate; concepţie şi realizarea de
prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi 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 in
format lectronic) 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
diverse (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 Ia 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
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 si 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 publicaţiilor electronice on-line
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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
industriala si pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză (servicii juridice); concesiune de
licenţe de proprietate intelectuală; comerţul cu
licenţe de film, televiziune şi video; acordarea
de licente de software pentru calculatoare
(servicii de consultantă juridică); gestionarea
drepturilor de autor; intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă;
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive,
prin acordare de licenţă; 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;
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 imagine, prin acordare de
licenţă; intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de
televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale 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,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02748
(151) 15/04/2016
(732) KISS TV MUSIC S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 319G, et. 7, camera
E7.2.25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

ROCK TV It Rocks!
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
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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,
cuprinse în clasa 09; 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; software 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; necuprinse în alte clase;
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 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 (reiaţii
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 dă
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 telefonica si/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpăraturi pe
internet sau teieshopping; vânzări prin
licitaţie, inclusiv prin Internet; agenţii de
publicitate; concepţie şi realizarea de
prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi pe internet,
în alte reţele de date, în servicii online,
precum şi prin tehnici multimedia; organizare
şi realizare de prezentări multimedia în
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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 in
format lectronic) 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
diverse (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 Ia 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
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 si 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 publicaţiilor 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
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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
industriala si pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză (servicii juridice); concesiune de
licenţe de proprietate intelectuală; comerţul cu
licenţe de film, televiziune şi video; acordarea
de licente de software pentru calculatoare
(servicii de consultantă juridică); gestionarea
drepturilor de autor; intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă;
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive,
prin acordare de licenţă; 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;
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 imagine, prin acordare de
licenţă; intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de

televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale 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,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02749
(151) 15/04/2016
(732) DEMENY RENATA, Str. Bisericii,
nr. 357, Jud. Mureş, 542769,
CORUNCA ROMANIA
(540)

Deutsch mit Musik
(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben
(531) Clasificare Viena:241710; 241712;
270501; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02757
(151) 15/04/2016
(732) A M E L
INTERNATIONAL
GROUP, Str. Ceptura de Jos, nr.
768B, Judeţul Prahova, 107126,
CEPTURA ROMANIA
(540)
Termopan cu poliuretan

(210) M 2016 02752
(151) 15/04/2016
(732) GOODMILLS ROMANIA S.A., Str.
Cernica, Nr.119, Jud. Ilfov, 77145,
PANTELIMON ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de tâmplărie (reparaţii); servicii de
tâmplărie.
40 Servicii de tâmplărie (fabricare la
comandă); servicii de tâmplărie (producţie la
comandă).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02750
(151) 15/04/2016
(732) S.C. SECRET STARLINE AG
S.R.L., Str. Episcop Grigore Leu nr.
93, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA

pâine Pave TITAN
(591) Culori revendicate:roşu, auriu
(531) Clasificare Viena:080101; 270501;
270502; 270508; 290112;

(540)
Star Line

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02753
(151) 15/04/2016
(732) GOODMILLS ROMANIA S.A., Str.
Cernica, Nr.119, Jud. Ilfov, 77145,
PANTELIMON ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 02758
(151) 15/04/2016
(732) S.C. MELINDA IMPEX INSTAL
S.A., Str. Beclean nr. 314, Judeţul
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA
(540)

(540)
Partener MELINDA INSTAL confort
prin instalaţii de calitate
(591) Culori revendicate:albastru, roşu

pâine Regală
(591) Culori revendicate:auriu, portocaliu
(531) Clasificare Viena:080102; 080103;
270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:261106; 261107;
270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Tuburi metalice; ţevi de presiune (metalice);
ţevi din oţel inoxidabil; îmbinîri pentru ţevi
metalice.
7 Pompe de apă; pompe electrice
submersibile; pompe electrice de apă; pompe
pentru instalaţii de încălzire; pompe de apă
pentru băi; pompe de apă acţionate cu motor;
dispozitive de stropit (maşini).
11 Aparate de aer condiţionat; aparate
electrice de încălzire; aparate pentru răcirea
aerului; aparate şi instalaţii de răcit; aparate şi
maşini de refrigerare; armături pentru
instalaţiile de baie; aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi; aparate
de încălzire industriale; aparate de încălzire
ambientală; aparate de încălzire electrice;
aparate de încălzire centrală; aparate de
încălzire a aerului; aparate şi instalaţii de
încălzire; aparate combinate de încălzire şi aer
condiţionat; aparate de încălzire alimentate cu
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energie solară; aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos; becuri;
baterii pentru instalaţii sanitare; boilere de
gaz; boilere, altele decât component de
maşini; colectoare termice solare; fitinguri
pentru baie; instalaţii de filtrare a aerului;
instalaţii şi maşini de răcit; instalaţii de aer
condiţionat; instalaţii de încălzire centrală;
instalaţii şi aparate de ventilatie (aer
condiţionat); pompe de caldură; radiatoare de
încălzire centralizată; vase de expansiune
pentru instalatiile de încălzire centralizată;
ventilatoare; radiatoare electrice; radiatoare
(încălzire); robinete pentru conducte; sifoane
(ventile) de scurgere din plastic; sobe (aparate
de încălzire); ţevi pentru cazane de încălzire;
ţevi de fum pentru boilere; ţevi de scurgere
pentru instalaţii sanitare; ventile termostat;
ventile din plastic pentru conducte de apă;
radiatoare; radiatoare de încălzire centrală;
radiatoare pentru instalaţii de încălzire
centrală; radiatoare plate pentru instalaţiile de
încălzire centrală.
17 Ţevi din plastic izolate termic; ţevi
nemetalice pentru stropit (udat); furtunuri de
stropit; ţevi flexibile pentru stropit (udat);
furtunuri adaptate pentru irigaţie; tuburi
flexibile (nemetalice) pentru irigaţie; furtunuri
de apă pentru irigaţii.
19 Parchet pentru pardoseală; conducte de
scurgere nemetalice; conducte rigide
nemetalice pentru construcţie; ţevi izolate
(nemetalice) pentru apă; ţevi de plastic pentru
apă (rigid).
37 Instalarea şi repararea de aparate de aer
condiţionat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02754
(151) 15/04/2016
(732) S.C. HIMALAYA TRAVEL S.R.L.,
Str. Făinari nr. 24, bl. 51, sc. 2, ap. 84,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)
HIMALAYA TRAVEL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02755
(151) 15/04/2016
(732) S.C. VIPOIL S.R.L., B-dul. Chimiei,
nr. 14, Construcţia C1, nr. cadastral
3124/2-C1, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

mineral, aditivi nechimici pentru carburanţi,
gaz petrolier, brichete de turbă (combustibili),
turbă (combustibil), petrol, eter de petrol, ţiţei
brut sau rafinat, amestecuri de combustibili
vaporizaţi, lignit, ligroina, xilen, xilol,
lumânări, gaz pentru aprindere, seu pentru
iluminat, ceară pentru iluminat, ceară
industrială, petrol lampant, fitil de lampă
Lanolină, combustibil de aprindere, lumânări
de iluminat, stearina, lumânări, ceară (materie
primă), fitiluri pentru lumânări, fitiluri pentru
lămpi, lianţi pentru praf, lianţi pentru
maturare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02759
(151) 15/04/2016
(732) S.C. INTELLIGENT IT S.R.L., Str.
Aciliu nr. 22, judeţul Sibiu, 550144,
SIBIU ROMANIA
(540)
LicaROil
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Ulei combustibil, ulei diesel, ulei industrial,
ulei de lubrifiere, ulei de umezire, ulei de
motor, ulei de rapiţă pentru uz industrial, ulei
de floarea soarelui pentru uz industrial,
grăsime industrială, lubrifianţi, grafit de
lubrifiere, parafină, vaselină rectificată pentru
uz industrial, seu, benzină, benzol, motorină,
carburanţi, combustibil, etanol (combustibil),
gaz carburant, gaz solidificat (combustibil),
gazolină, păcură, alcool metilic, combustibil

BILLCLOUD

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02760
(151) 15/04/2016
(732) S.C. INTELLIGENT IT S.R.L., Str.
Aciliu nr. 22, judeţul Sibiu, 550144,
SIBIU ROMANIA
(540)
CLOUDBILL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02774
(151) 15/04/2016
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, , CAD.
ESKISEHIR TURCIA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02772
(151) 15/04/2016
(732) S.C. PERFECT CURIER S.R.L.,
Str. Haricleea Darclee nr.4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
ETI CRAX STICKS

Perfect Curier
(531) Clasificare Viena:260304; 260305;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

(591) Culori revendicate:albastru închis, alb,
albastru deschis, verde, negru, roşu,
maro deschis, bej
(531) Clasificare Viena:080125; 270116;
270501; 270502; 270503; 270508;
270521; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Biscuiţi crackers.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02761
(151) 15/04/2016
(732) S.C. INTELLIGENT IT S.R.L., Str.
Aciliu nr. 22, judeţul Sibiu, 550144,
SIBIU ROMANIA
(540)
BILL CLOUD

(531) Clasificare Viena:020508; 020523;
040502; 070124; 270112; 270501;
270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie.
44 Servicii medicale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 02762
(151) 15/04/2016
(732) S.C. INTELLIGENT IT S.R.L., Str.
Aciliu nr. 22, judeţul Sibiu, 550144,
SIBIU ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
CLOUD BILL
(210) M 2016 02775
(151) 15/04/2016
(732) FUNDAŢIA INIMA DE COPIL,
Str. Furnaliştilor nr. 2, bl. E1, ap. 28,
judeţul Galaţi, 800629, GALAŢI
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

Fundaţia Inimă de Copil
(591) Culori revendicate:roşu, negru
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(210) M 2016 02776
(151) 15/04/2016
(732) S.C. AMVNET CONSULTING
S.R.L., Str. Câmpia Libertăţii nr. 29,
bl. B6, sc. 4, et. 3, ap. 131, sector 3,
030364, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 02777
(151) 15/04/2016
(732) S.C. CROSS BIKE S.R.L., Str.
Cloşca nr. 41, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(540)
Scoala de Cuvinte

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi susţinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
seminarilor; organizarea şi susţinerea
simpozioanelor; organizarea şi susţinerea
seminarilor (instruire); informaţii referitoare
la educaţie; servicii educaţionale; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale; organizarea şi conducerea de
cursuri; cursuri de formare; cursuri în cadrul
taberelor educative; consilere vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire);
organizarea şi conducerea de workshop-uri;
organizarea de evenimente culturale şi
artistice.

˜˜˜˜˜˜˜

CROSS
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Biciclete.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02778
(151) 15/04/2016
(732) D.K. Interdrinks Limited, Akapniti
Building, 5th floor, Flat/Office 5A,
Aech. Makariou III, 161, 3027,
LIMASSOL CIPRU
(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI
(540)
HEXOL
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice de uz industrial, lichid de
frână, lichid de transmisie, lichid pentru
circuitele hidraulice, antigel.
3 Lichid pentru curăţat parbrizul, detergenţi şi
produse de cosmetizarea maşinilor, inclusiv
pentru luciul bordului şi al maşinii, produse
pentru curăţat tapiseria maşinii.

(210) M 2016 02763
(151) 15/04/2016
(732) I N T E L I
MANAGEMENT
SYSTEMS S.R.L., Str. Brădetului nr.
11, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Catalog Electronic

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02779
(151) 15/04/2016
(732) FUNDAŢIA INIMA DE COPIL,
Str. Furnaliştilor nr. 2, bl. E1, ap. 28,
judeţul Galaţi, 800629, GALAŢI
ROMANIA

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Ateliere cu Suflet

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Textile şi înlocuitori de textile.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi.
28 Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02780
(151) 15/04/2016
(732) MORARU OANA ELENA, Str.
Libertăţii nr. 7, bl. 653, sc. B, et. 2, ap.
9, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)

TAAS CONSULTANCY
(591) Culori revendicate:Pantone 533C
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;
290104;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Consultanţă în management.
41 Instruire profesională.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02781
(151) 15/04/2016
(732) S.C. ASIGURARIMOKA S.R.L.,
Str. A-X-A, nr. 5, judeţul Timiş,
307395, SAG ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:020116; 020117;
241725; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02782
(151) 15/04/2016
(732) POPTELECAN ADRIEN, Str.
Mehedinţi nr. 65-67, bl. C7, ap. 104,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA

ASIGURARIMOKA
(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02764
(151) 15/04/2016
(732) TUPA DANA ELENA, Str. Gârlei nr.
124, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

UP urban pedestrian REFRESHING
PATIO
(531) Clasificare Viena:261111; 261112;
270501; 270502; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

purna yoga academy
(591) Culori revendicate:mov, alb
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(210) M 2016 02765
(151) 15/04/2016
(732) BALAN MIHAELA, Str. Soldat Ene
Modoran nr. 9, bl. M91, sc. 1, et. 1,
ap. 9, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02766
(151) 15/04/2016
(732) STELLAR RE EUROPA BROKER
DE
ASIGURARE
SI
REASIGURARE S.R.L., Calea
Victoriei nr. 155, Tronson 8, Camera
D5;1 E 5;1, bl. D1, sc. 9, et. 4, sector
1, 010073, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

KAFFEINE
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270502; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

@AUTO ASIGUR.ro asigurări cu
autoservire by Stellar Re
(591) Culori revendicate:albastru, alb, roz
(531) Clasificare Viena:241707; 241725;
260418; 270505; 270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea, pentru alte persoane, de
diverse servicii de asigurări, pentru a permite
clienţilor să compare şi să cumpere comod
aceste servicii; compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate;
lucrări de birou.
36 Asigurări; servicii de reasigurări; brokeraj
de reasigurări; brokeraj de asigurări; servicii
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de brokeri de asigurare; agenţii de asigurări;
consultanţă în domeniul asigurărilor;
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii de
management al asigurărilor; furnizare de
informaţii online despre asigurări, oferite
dintr-o bază de date electronică sau pe
internet.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02767
(151) 15/04/2016
(732) S.C. SINTOFARM S.A., Str. Ziduri
Intre Vii nr. 22, sector 2, 023324,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

MAXI LIFE
(591) Culori revendicate:roşu, verde,galben
(531) Clasificare Viena:020123; 270302;
270508; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente nutritive; substanţe dietetice de
uz medical; rădăcini medicinale; suplimente
alimentare proteice; alimente pentru sugari;
suplimente dietetice; ulei din ficat de cod;
dulciuri medicinale; fermenţi de lapte pentru
uz farmaceutic; fibre alimentare; suplimente
alimentare pe bază de seminţe de in;
suplimente alimentare pe bază de polen; făină

de peşte pentru uz farmaceutic; suplimente
alimentare pe bază de ulei de seminţe de in;
suplimente alimentare pe bază de glucoză;
preparate medicinale pentru creşterea părului;
produse pentru dureri de cap; remedii pentru
perspiraţie; preparate contra hemoroizilor;
alifii; suplimente alimentare pe bază de
propolis; rădăcini de rubarbă pentru uz
farmaceutic; suplimente alimentare pe bază de
lăptişor de matcă; pilule pentru slăbit;
preparate medicale pentru slăbit; suplimente
alimentare pe bază de germeni de grâu;
suplimente alimentare pe bază de drojdie.
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; fructe confiate; grăsimi
comestibile; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile; substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile;
usturoi conservat; ulei din seminţe de cânepă
pentru uz culinar; polen preparat ca produs
alimentar; ulei de rapiţă alimentar.
30 Preparate aromate alimentare; ceai, cacao,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea; îndulcitori
naturali; preparate din cereale; propolis de uz
alimentar; lăptişor de matcă de uz alimentar;
băuturi pe bază de ceai.
32 Pastile pentru băuturi efervescente; pulberi
pentru băuturi efervescente; băuturi izotonice;
extrase din fructe, non-alcoolice; băuturi şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02768
(151) 15/04/2016
(732) COSTACHE MARIUS IULIAN, Str.
Presei nr. 1, bl. 28, sc. C, et. 2, ap. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 02769
(151) 15/04/2016
(732) ASCLEPIMED DENTAL CLINICS
S.R.L., Str. Doctor Grigore
Romniceanu nr. 12, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
(540)

ASCLEPIMED - Asclepimed Clinics
Pentru că noi traducem mai bine. Because
we translate better. Weil übersetzen wir
besser.

(531) Clasificare Viena:180108; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:031102; 031103;
270502; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru animale sau
oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02770
(151) 15/04/2016
(732) S.C. DUDU S.R.L., Str. izvorul Rece
nr. 45A, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02771
(151) 15/04/2016
(732) S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS,
Str. Barbu Văcărescu nr. 120-144,
sector 2, 0202884, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L., Calea
Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et. 3,
ap.69, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

VM VALEA MARIEI
KAUFLAND - TRĂIEŞTE FRESH.
(591) Culori revendicate:verde (pantone
360C), pantone black 6 C
(531) Clasificare Viena:020108; 060102;
060104; 270508; 270511; 270522;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260409; 260416;
270501; 270502; 270511; 290112;
(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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Sectiunea Marci nr. 1/2000

clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectarea şi dezvoltarea hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

