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Cereri Mărci publicate în 27.05.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 00866

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
20/05/2016 S.C. TELE M S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
BZI

2 M 2016 03266

20/05/2016 CRETU ADRIAN MARIAN

MUSIC TRAVEL FESTIVAL

3 M 2016 03272

20/05/2016 S.C. MUSIC TRAVEL SRL-D

MUSIC TRAVEL

4 M 2016 03607

20/05/2016 URITESCU DORIN-IOAN

RIO COSTA Negro Virginö de pe
Rio Costa

5 M 2016 03608

20/05/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A.

CONVERGENTV

6 M 2016 03609

20/05/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A.

SupernetTV

7 M 2016 03610

20/05/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A.

CONVERGENCE TV

8 M 2016 03611

20/05/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A.

SuperTV

9 M 2016 03612

20/05/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A.

NetTV

10 M 2016 03613

20/05/2016 MERCURIAN TIBERIU OCTAVIAN Sustinator al Culturii Romanesti
PFA

11 M 2016 03614

20/05/2016 S.C. COMELF S.A.

Comelf

12 M 2016 03615

20/05/2016 NICOLAE BURCHEL

MIŞCAREA 5 STELE

13 M 2016 03616

20/05/2016 CIMA MIHAI
BUCHAREST TECHNOLOGY
HOSSU CRISTIAN-VOICU
WEEK
GHEBAN CONSTANTIN-DRAGOŞ
GIURCA ANAMARIA

14 M 2016 03617

20/05/2016 S.C. ASTORIA TOTAL SERVICE
A & G S.R.L.

un produs de Nota11 SEMINŢE
DE FLOAREA SOARELUI Prajite
cu sare Roasted with salt
Roasted sunflower seeds

15 M 2016 03618

20/05/2016 S.C. ASTORIA TOTAL SERVICE
A & G S.R.L.

un produs de Nota11 SEMINŢE
DE FLOAREA SOARELUI Prăjite
fara sare Roasted without salt
Roasted sunflower seeds

16 M 2016 03619

20/05/2016 S.C. MATTEO GRUP S.R.L.

COPPA ARTISAN ICE CREAM
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 03620

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
20/05/2016 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

Denumire
Marcă
(540)
MINDCRAFT Development kit de
la BRD

18 M 2016 03621

20/05/2016 S.C. RULMENTI S.A.

URB

19 M 2016 03623

20/05/2016 MORAR DANIEL RADU

ZARUL NOROCOS

20 M 2016 03624

20/05/2016 DOOH MEDIA PRODUCTION
S.R.L.

brandity

21 M 2016 03625

20/05/2016 PASCA ALINA SIMONA PFA

EnergyShop

22 M 2016 03626

20/05/2016 ASOCIATIA HOSMAN DURABIL

din Hârtibaciu cu drag

23 M 2016 03627

20/05/2016 ASCLEPIOS S.R.L.

vraja mării RECUPERARE
MEDICALĂ

24 M 2016 03628

20/05/2016 ZOICA ADRIANA

LIKE CHOCOLATE

25 M 2016 03633

20/05/2016 S.C. FITT INSTAL TRADE S.R.L.

TORline ROBINET FONTA
DUBLU SERVICI DIAMETRE:
1/2,3/4, 1''

26 M 2016 03634

20/05/2016 S.C. FITT INSTAL TRADE S.R.L.

TORline ROBINET FONTA
TRECERE DIAMETR: 1/2,3/4, 1''

27 M 2016 03635

20/05/2016 S.C. FOCUS PLUS S.R.L.

Placerea-n Bucate
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(210) M 2016 00866
(151) 20/05/2016
(732) S.C. TELE M S.R.L., Şos. Codrescu
nr. 6, judeţul Iaşi, 700 481, IAŞI
ROMANIA

(210) M 2016 03266
(151) 20/05/2016
(732) CRETU ADRIAN MARIAN, Aleea
Hotinului, nr. 7, bl. 94, sc. B, et. 3, ap.
12, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA

(540)
(540)
BZI

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

MUSIC TRAVEL FESTIVAL
(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis, maro, alb
(531) Clasificare Viena:030717; 260304;
270501; 270502; 290112; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a băuturile
alcoolice şi non-alcoolice, produse alimentare,
merchandising (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Servicii de turism referitoare la excursii.
41 Organizarea de festivaluri de muzică cu
scop distractiv.
43 Servicii de camping (cazare).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03272
(151) 20/05/2016
(732) S.C. MUSIC TRAVEL SRL-D, Str.
Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 12, ap. 2,
Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA

(210) M 2016 03614
(151) 20/05/2016
(732) S.C. COMELF S.A., Str. Industriei
nr. 4, judetul Bistrita Nasaud, 420063,
BISTRIŢA ROMANIA
(540)

(540)
Comelf

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:010502; 260407;
260416; 260418; 270501; 290112;

MUSIC TRAVEL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
portocaliu
(531) Clasificare Viena:160125; 260305;
260316; 260318; 270501; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de promovare; activităţi
comerciale.
39 Servicii de turism care constau în
organizarea de călătorii, informaţii referitoare
la tarife, orar şi rezervări de bilete de avion şi
de bilete pentru concerte.
41 Organizarea de evenimente artistice;
concerte; festivaluri de muzică.
43 Servicii de rezervare de spaţii de cazare
oferite de agenţiile de voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜
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de birou.
40 Tratament de materiale.

(210) M 2016 03616
(151) 20/05/2016
(732) CIMA MIHAI, Şos. Colentina nr. 16,
bl. A1, et. 5, ap. 40, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) HOSSU CRISTIAN-VOICU, Calea
Şerban Vodă, nr. 81-83, et. 2, ap. 9,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) G
H
E
B
A
N
CONSTANTIN-DRAGOŞ, Str.
Opanez, nr. 19, bl. 79 bis, sc. 2, et. 3,
ap. 35, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) GIURCA ANAMARIA, Str.
Foişorului nr. 13, bl. F8C, sc. 2, et. 2,
ap. 124, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03615
(151) 20/05/2016
(732) NICOLAE BURCHEL, Str. Dr. I
Radovici nr. 8, sector 5, 050468,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
MIŞCAREA 5 STELE

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

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
BUCHAREST TECHNOLOGY WEEK
(591) Culori revendicate:roz, roşu, galben,
portocaliu, albastru, mov, turcoaz
(531) Clasificare Viena:260504; 260510;
270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
5
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferenta;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, albastru, alb, negru
(531) Clasificare Viena:050504; 050701;
090110; 240307; 250119; 270501;
270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Seminţe procesate; seminţe comestibile;
seminţe procesate de floarea soarelui.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03618
(151) 20/05/2016
(732) S.C. ASTORIA TOTAL SERVICE
A & G S.R.L., Bd. Petrochimiştilor
nr. 53, judeţul Argeş, 110158,
PITEŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 03617
(151) 20/05/2016
(732) S.C. ASTORIA TOTAL SERVICE
A & G S.R.L., Bd. Petrochimiştilor
nr. 53, judeţul Argeş, 110158,
PITEŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
(540)

un produs de Nota11 SEMINŢE DE
FLOAREA SOARELUI Prăjite fara sare
Roasted without salt Roasted sunflower
seeds

un produs de Nota11 SEMINŢE DE
FLOAREA SOARELUI Prajite cu sare
Roasted with salt Roasted sunflower seeds
6
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(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, verde, alb, negru

(210) M 2016 03620
(151) 20/05/2016
(732) B R D G R O U P E S O C I E T E
GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:050504; 050701;
090110; 240307; 250119; 270501;
270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Seminţe procesate; seminţe comestibile;
seminţe procesate de floarea soarelui.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03619
(151) 20/05/2016
(732) S.C. MATTEO GRUP S.R.L., Str.
Anastasie Panu nr. 36, bl. A16, sc. 1,
et. 2, ap. 10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
COPPA ARTISAN ICE CREAM
MINDCRAFT Development kit de la
BRD

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

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C), negru, alb
(531) Clasificare Viena:040504; 241705;
241725; 261509; 270501; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii, materiale publicitare (tipărituri),
imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare.
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar.

˜˜˜˜˜˜˜
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incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare
(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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

36 Asigurare şi finantare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar.
41 Educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03621
(151) 20/05/2016
(732) S.C. RULMENTI S.A., Str.
Republicii nr. 320, Jud. Vaslui,
731108, BÂRLAD ROMANIA
(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

URB

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:verde, gri, alb
(531) Clasificare Viena:150721; 260409;
270517; 270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
8
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(210) M 2016 03607
(151) 20/05/2016
(732) URITESCU DORIN-IOAN, Şos.
Ştefan cel Mare nr. 38, bl.30A, sc. B,
et. 8, ap. 64, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 03608
(151) 20/05/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.
Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sect. 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
CONVERGENTV

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale

RIO COSTA Negro Virginö de pe Rio
Costa
(591) Culori revendicate:violet deschis,
roşu, albastru deschis, albastru închis,
negru, galben
(531) Clasificare Viena:010301; 020305;
020316; 060314; 260418; 270501;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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în aer sau pe apă.
13 Arme de foc; munitie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele ale acestora,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
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
didacticsau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; formede tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semiprelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje, de umplutură ,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice şi
bunuri realizate din materiale din această
clasă.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice şi articole de şelarie.
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului şi a

de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierarie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor; echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuiţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat,
10
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materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi snururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseala; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante; cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03609
(151) 20/05/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.
Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sect. 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
SupernetTV
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
11
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2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierarie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;

aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor; echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuiţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele ale acestora,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
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
didacticsau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; formede tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semiprelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje, de umplutură ,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice şi
bunuri realizate din materiale din această
12
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clasă.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice şi articole de şelarie.
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi snururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;

orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante; cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierarie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor; echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuiţie a apei şi
instalaţii sanitare.

(210) M 2016 03610
(151) 20/05/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.
Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sect. 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CONVERGENCE TV

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
14
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hârtiei, cartonului, cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi snururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; munitie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele ale acestora,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
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
didacticsau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; formede tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semiprelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje, de umplutură ,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice şi
bunuri realizate din materiale din această
clasă.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice şi articole de şelarie.
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
15
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38 Telecomunicaţii.
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante; cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
tevi şi tuburi metalice; seifuri; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03611
(151) 20/05/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.
Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sect. 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
SuperTV
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
16
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semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor; echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuiţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; munitie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele ale acestora,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
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
didacticsau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; formede tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semiprelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje, de umplutură ,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice şi

bunuri realizate din materiale din această
clasă.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice şi articole de şelarie.
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi snururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
17
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orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante; cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(210) M 2016 03612
(151) 20/05/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.
Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sect. 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
NetTV
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor

˜˜˜˜˜˜˜
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şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierarie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor; echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi idinti artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuiţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă.

13 Arme de foc; munitie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele ale acestora,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
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
didacticsau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; formede tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semiprelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje, de umplutură ,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice şi
bunuri realizate din materiale din această
clasă.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelarie.
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii nemetalice transportabile;
monumente, nemetalice.
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
19
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mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante; cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseala; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03613
(151) 20/05/2016
(732) M E R C U R I A N
TIBERIU
OCTAVIAN PFA, Str. C. F. Robescu
nr. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Sustinator al Culturii Romanesti
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(531) Clasificare Viena:020917; 270501;

(210) M 2016 03634
(151) 20/05/2016
(732) S.C. FITT INSTAL TRADE S.R.L.,
Str. Tache Ionescu nr. 8, judeţul
Argeş, 110143, PITEŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03633
(151) 20/05/2016
(732) S.C. FITT INSTAL TRADE S.R.L.,
Str. Tache Ionescu nr. 8, judeţul
Argeş, 110143, PITEŞTI ROMANIA

TORline ROBINET FONTA TRECERE
DIAMETR: 1/2,3/4, 1''

(540)

(591) Culori
negru

revendicate:roşu,

albastru,

(531) Clasificare Viena:120311; 120325;
270501; 270502; 270711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Piese din fontă pentru conducte
(componente de instalaţii sanitare); robineţi
pentru conducte de apă; robinete de închidere
pentru reglarea apei.

TORline ROBINET FONTA DUBLU
SERVICI DIAMETRE: 1/2,3/4, 1''
(591) Culori
negru

revendicate:roşu,

albastru,

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:120311; 120325;
270501; 270502; 270711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Piese din fontă pentru conducte
(componente de instalaţii sanitare); robinete
de închidere pentru reglarea apei; robineţi de
apă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03635
(151) 20/05/2016
(732) S.C. FOCUS PLUS S.R.L., Str.
Dorneasca nr. 8, bl. P62, sc. 2, et. 1,
ap. 41, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(210) M 2016 03623
(151) 20/05/2016
(732) MORAR DANIEL RADU, Str.
Avram Iancu, nr.45, judeţul Sibiu, ,
AGNITA 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)

(540)
Placerea-n Bucate

(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

ZARUL NOROCOS

(531) Clasificare Viena:020108; 020117;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi sa le
cumpere comod; servicii de informare a
consumatorilor; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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scrierea şi publicarea de texte publicitare;
servicii de grafică publicitară; întocmire de
reclame; servicii de consultanţă privind
publicitatea; servicii de consultanţă în afaceri;
informaţii pentru afaceri; servicii de revista
presei (publicitate); servicii de monitorizare a
presei (publicitate); servicii de marketing;
servicii de cercetare a pieţei şi analiză
comercială; servicii de relaţii cu publicul;
compilare şi sistematizare de informaţii în
baze de date; servicii de secretariat şi de
birou; organizare de manifestări în scopuri
comerciale sau publicitare; organizare de
expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale; organizare de lansări de produse
în scop publicitar sau comercial; prezentare de
produse în scop publicitar; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
promovare de produse şi servicii pentru terţi;
servicii de colectare de informaţii comerciale
şi de afaceri; furnizare de informaţii
comerciale şi de afaceri.

(210) M 2016 03624
(151) 20/05/2016
(732) D O O H
M E D I A
PRODUCTION S.R.L., Str.
Mihail Sebastian nr. 143, bl.
A33, sc. 1, et. 6, ap. 27, camera
2, sector 5, , 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)

brandity

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:portocaliu
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290101;

(210) M 2016 03625
(151) 20/05/2016
(732) PASCA ALINA SIMONA PFA,
Aleea Brateş nr. 2, bl. MN2, sc. 2, ap.
17, Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii tipărite; cărţi; ziare; reviste
(publicaţii periodice); fotografii; afişe; postere
din hârtie; broşuri; pliante; materiale
educative tipărite; publicaţii promoţionale;
albume; cărţi de vizită; fluturaşi publicitari;
fluturaşi informativi; panouri publicitare din
hârtie sau carton; invitaţii tipărite; felicitări;
abtibilduri; agende; calendare; carduri de
cadouri (din hârtie sau carton); ambalaje
pentru cadouri.
35 Publicitate; servicii prestate de agenţii de
publicitate; producţie de clipuri publicitare;

(540)

EnergyShop
23
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(531) Clasificare Viena:240101; 241725;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. (solicitam protecţie pentru
intreaga lista de produse incluse în aceasta
clasa conform clasificarii de la Nisa)
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare. (solicitam protecţie pentru
intreaga lista de produse incluse în aceasta
clasa conform clasificarii de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
(solicitam protecţie pentru intreaga lista de
produse incluse în aceasta clasa conform
clasificarii de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicitam
protecţie pentru intreaga lista de servicii
incluse în aceasta clasa conform clasificarii de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (solicitam protecţie
pentru intreaga lista de servicii incluse în
aceasta clasa conform clasificarii de la Nisa)
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03626
(151) 20/05/2016
(732) ASOCIATIA HOSMAN DURABIL,
Str. Bisericii nr. 234, judeţul Sibiu, ,
HOSMAN ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

din Hârtibaciu cu drag
(591) Culori revendicate:roşu, crem
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă (solicitam protecţie
pentru intreaga lista de produse incluse în
aceasta clasa conform clasificarii de la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (Solicitam
protecţie pentru intreaga lista de produse
incluse în aceasta clasa conform clasificarii de
la Nisa).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil (Solicitam protecţie pentru
intreaga lista de produse incluse în aceasta
clasa conform clasificarii de la Nisa).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
24
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carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicitam protecţie pentru
intreaga lista de produse incluse în aceasta
clasa conform clasificarii de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. (Solicitam protecţie pentru intreaga
lista de produse incluse în aceasta clasa
conform clasificarii de la Nisa)
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
(Solicitam protecţie pentru intreaga lista de
produse incluse în aceasta clasa conform
clasificarii de la Nisa)
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. (Solicitam protecţie
pentru intreaga lista de produse incluse în
aceasta clasa conform clasificarii de la Nisa).
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vraja mării RECUPERARE MEDICALĂ
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:011511; 011523;
261325; 270501; 270502; 270508;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale, servicii de igienă şi
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.
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(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)
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