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Cereri M|rci publicate în data de 29/01/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00352 22/01/2016 S.C. IMPACT MOTIVANT S.R.L. STRAJA

2 M 2016 00353 22/01/2016 S.C. ART AUTOMOTIVE S.R.L. rentexpress rent a car

3 M 2016 00354 22/01/2016 S.C. ART AUTOMOTIVE S.R.L. rentexpres rent a car

4 M 2016 00355 22/01/2016 S.C. AMA OPTIC S.R.L. 8IK

5 M 2016 00356 22/01/2016 PANDEL ION CRISTIAN Memento BUS BY CHRISTIAN
TOUR

6 M 2016 00357 22/01/2016 S.C. UNIVERSAL DIVIZIA DE
SECURITATE S.R.L.

UNIVERSAL DIVIZIA DE
SECURITATE

7 M 2016 00358 22/01/2016 S.C. COOL HR & CONSULTING
S.R.L.

COOL RENTALS EVENTS
RENTAL EQUIPMENTS

8 M 2016 00359 22/01/2016 S.C. INTEX PRIM S.R.L. MUSCEL TV

9 M 2016 00360 22/01/2016 S.C. COOL HR & CONSULTING
S.R.L.

COOL EVENTS INTEGRATED
EVENTS SOLUTIONS

10 M 2016 00361 22/01/2016 S.C. INTEX PRIM S.R.L. MUSCEL FM

11 M 2016 00362 22/01/2016 S.C. INTEX PRIM S.R.L. MUSCEL MEDIA

12 M 2016 00363 22/01/2016 S.C. COOL PROMOTIONS S.R.L. cool team we provide event
services

13 M 2016 00364 22/01/2016 S.C. INTEX PRIM S.R.L. MUSCELUL IN 7 ZILE

14 M 2016 00365 22/01/2016 S.C. COOL HR & CONSULTING
S.R.L.

COOL GROUP

15 M 2016 00366 22/01/2016 S.C. INTEX PRIM S.R.L. Cu tine, pentru tine!

16 M 2016 00367 22/01/2016 S.C. COOL PROMOTIONS S.R.L. COOL PROMOTIONS

17 M 2016 00368 22/01/2016 S.C. COOL SPEDITION S.R.L. COOL SPEDITION TRANSPORT
& LOGISTIC
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18 M 2016 00369 22/01/2016 BARDAR RAZVAN PETRICA Alexis

19 M 2016 00372 22/01/2016 ANDREI NICOLAE DANIEL

20 M 2016 00373 22/01/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. AUTOZZ

21 M 2016 00374 22/01/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. AUTOZ

22 M 2016 00375 22/01/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. HOMEZZ

23 M 2016 00376 22/01/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. HOMEZ

24 M 2016 00377 22/01/2016 S.C. JOHNNY VIP SECURITY
S.R.L.

JOHNNY VIP SECURITY

25 M 2016 00378 22/01/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. JOBZZ

26 M 2016 00379 22/01/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. JOBZ

27 M 2016 00380 22/01/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. CARZZ

28 M 2016 00381 22/01/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. CARZ

29 M 2016 00382 22/01/2016 S.C. RNV INFRASTRUCTURE
S.R.L.

renovatio e-charge

30 M 2016 00383 22/01/2016 S.C. ADA LAW SERVICES S.R.L. ADA GROUP PROFESSIONAL
BUSINESS SERVICES

31 M 2016 00384 22/01/2016 OLX B.V.

32 M 2016 00385 22/01/2016 OLX B.V. storia

33 M 2016 00386 22/01/2016 S.C. DELTA FORCE SELECT
S.R.L.

DELTA FORCE SELECT

34 M 2016 00387 22/01/2016 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

BBQ Grill Party

35 M 2016 00388 22/01/2016 S.C. VONREP S.R.L. vonmag

36 M 2016 00389 22/01/2016 S.C. WING CHUN S.R.L. ACADEMIA WING CHUN
ROMÂNIA
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37 M 2016 00390 22/01/2016 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

K Classic BBQ Grill Party

38 M 2016 00391 22/01/2016 TUDOR ADRIANA MILENA MILEDY NATURALS

39 M 2016 00392 22/01/2016 RO STAR S.A. ROSTAR BABY STAR

40 M 2016 00393 22/01/2016 RO STAR S.A. ROSTAR BISCUITUL

41 M 2016 00394 22/01/2016 S.C. RAMAYANA CAFES S.R.L. Masa Familiei

42 M 2016 00395 22/01/2016 S.C. ACTIVE POWER
SOLUTIONS S.R.L.

SAR. Sunt antreprenor. SusÛin
antreprenoriatul în România

43 M 2016 00397 22/01/2016 HAPPY CAMPUS S.R.L. B{TRÂNEÚEA POATE FI
FRUMOAS{!
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(210) M 2016 00352
(151) 22/01/2016
(732) S.C. IMPACT MOTIVANT S.R.L.,

Str. B|iculeÕti nr. 25, bl. E13, sc.A, et.
1, ap. 7, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

STRAJA

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

41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale, formaÛie/grup
muzical/artist.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00353
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ART AUTOMOTIVE S.R.L.,

Comuna Chiajna srt. Gladiolelor nr. 5,
parcela 2, tarlaua 76/2, et. 3, ap. 22,
judeÛul Ilfov, , Sat RoÕu ROMANIA 

(540)

rentexpress rent a car

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:180123; 260116;

270501; 270507; 270508; 270509;
270511;  

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

4 Uleiuri Õi unsori industriale; lubrifianÛi.

7 MaÕini Õi maÕini-unelte; motoare (cu
excepÛia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje Õi organe de transmisie (cu excepÛia
celor pentru vehicule terestre). 
12  Vehicule; aparate de locomoÛie pe uscat,
în are sau pe ap|. 
39 Transportul (servicii de închiriere de
vehicule de transport).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00354
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ART AUTOMOTIVE S.R.L.,

Comuna Chiajna srt. Gladiolelor nr. 5,
parcela 2, tarlaua 76/2, et. 3, ap. 22,
judeÛul Ilfov, , Sat RoÕu ROMANIA 

(540)

rentexpres rent a car

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:180123; 260116;

270501; 270502; 270507; 270508;
270509; 270511;  

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

4 Uleiuri Õi unsori industriale; lubrifianÛi.
7 MaÕini Õi maÕini-unelte; motoare (cu
excepÛia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje Õi organe de transmisie (cu excepÛia
celor pentru vehicule terestre). 
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12  Vehicule; aparate de locomoÛie pe uscat,
în are sau pe ap|. 
39 Transportul (servicii de închiriere de
vehicule de transport).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00355
(151) 22/01/2016
(732) S.C. AMA OPTIC S.R.L., Str.

Toamnei nr. 54, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

8IK

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

35 Publicitate, servicii de import, regruparea
în avantajul terÛilor pentru produsele Õi
aparatura din domeniul opticii medicale,
ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile
de contact cu dioptrii Õi cosmetice, soluÛii de
întreÛinere, cristaline artificiale, consumabile
Õi instrumentar chirurgical, (cu excepÛia
transportului lor) permiÛând consumatorilor s|
le vad| Õi s| la cumpere comod.
44 Servicii medicale oftalmologice servicii
prestate de opticieni, optica medical|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00356

(151) 22/01/2016
(732) PANDEL ION CRISTIAN, Str. Dr.

Paleologu nr. 4, et. 1, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Memento BUS BY CHRISTIAN TOUR

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
172C)

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270508;

270509; 270510; 270515; 290101;  

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

39 Transport, ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor, organizarea de c|l|torii.
41 EducaÛie, instruire, divertisment, activit|Ûi
sportive Õi culturale.
43 Servicii de alimentaÛie public|, servicii de
cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00357
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(151) 22/01/2016
(732) S.C. UNIVERSAL DIVIZIA DE

SECURITATE S.R.L., Str. N|zuinÛei
nr. 5, et. 3, ap. 11, judeÛul Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

UNIVERSAL DIVIZIA DE
SECURITATE

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270510; 290104;  

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranÛ|
pentru protejarea bunurilor Õi indivizilor;
servicii personale Õi sociale oferite de c|tre
terÛi destinate s| satisfac| nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00358
(151) 22/01/2016

(732) S.C. COOL HR & CONSULTING
S.R.L., B-dul 15 Noiembrie nr. 43,
camera 2, sc. A, ap. 6, judeÛul BraÕov,
, BRAÔOV ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. BraÕov BRAÔOV

(540)

COOL RENTALS EVENTS RENTAL
EQUIPMENTS

(591) Culori revendicate:roÕu, gri
  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

261112; 270501; 270502; 270508;
270510; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
37 ConstrucÛii, reparaÛii, instalaÛii; servicii de
construcÛie, montare Õi instalare echipamente,
scene, decoruri.
41 EducaÛie; înstruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; închirieri instalaÛii Õi
dispozitive audio, video Õi lumini; servicii de
producÛie audio/ video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00359
(151) 22/01/2016
(732) S.C. INTEX PRIM S.R.L., Str.
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Negru Vod| nr. 111, judeÛul ArgeÕ, ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

MUSCEL TV

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

35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00360
(151) 22/01/2016
(732) S.C. COOL HR & CONSULTING

S.R.L., B-dul 15 Noiembrie nr. 43,
camera 2, sc. A, ap. 6, judeÛul BraÕov,
, BRAÔOV ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. BraÕov BRAÔOV

(540)

COOL EVENTS INTEGRATED
EVENTS SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:roÕu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

261112; 270501; 270502; 270508;
270510; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
37 ConstrucÛii, reparaÛii, instalaÛii; servicii de
construcÛie, montare Õi instalare echipamente,
scene, decoruri.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; închirieri instalaÛii Õi
dispozitive audio, video Õi lumini; servicii de
producÛie audio/video. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00361
(151) 22/01/2016
(732) S.C. INTEX PRIM S.R.L., Str.

Negru Vod| nr. 111, judeÛul ArgeÕ, ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

MUSCEL FM

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

35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00362
(151) 22/01/2016
(732) S.C. INTEX PRIM S.R.L., Str.

Negru Vod| nr. 111, judeÛul ArgeÕ, ,
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CÂMPULUNG ROMANIA 
(540)

MUSCEL MEDIA

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

35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00363
(151) 22/01/2016
(732) S.C. COOL PROMOTIONS S.R.L.,

Comuna Sânpetru str. Pârâului nr. 4B,
Cam. 6, judeÛul BraÕov, , SAT
SÂNPETRU ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. BraÕov BRAÔOV

(540)

cool team we provide event services

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:200507; 261113;

270501; 270502; 270508; 270511;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.

37 ConstrucÛii, reparaÛii, instalaÛii;servicii de
construcÛie, montare Õi instalare echipamente,
scene, decoruri.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; închirieri instalaÛii Õi
dispozitive audio, video Õi lumini; servicii de
producÛie audio/video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00364
(151) 22/01/2016
(732) S.C. INTEX PRIM S.R.L., Str.

Negru Vod| nr. 111, judeÛul ArgeÕ, ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

MUSCELUL IN 7 ZILE

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

38 TelecomunicaÛii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00365
(151) 22/01/2016
(732) S.C. COOL HR & CONSULTING

S.R.L., B-dul 15 Noiembrie nr. 43,
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camera 2, sc. A, ap. 6, judeÛul BraÕov,
, BRAÔOV ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. BraÕov BRAÔOV

(540)

COOL GROUP

(591) Culori revendicate:roÕu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

261112; 270508; 270511; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
37 ConstrucÛii, reparaÛii, instalaÛii.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor; organizare de c|l|torii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00366
(151) 22/01/2016
(732) S.C. INTEX PRIM S.R.L., Str.

Negru Vod| nr. 111, judeÛul ArgeÕ, ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

Cu tine, pentru tine!

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

38 TelecomunicaÛii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00367
(151) 22/01/2016
(732) S.C. COOL PROMOTIONS S.R.L.,

Comuna Sânpetru str. Pârâului nr. 4B,
Cam. 6, judeÛul BraÕov, , SAT
SÂNPETRU ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. BraÕov BRAÔOV

(540)

COOL PROMOTIONS

(591) Culori revendicate:roÕu, gri
  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

261112; 270501; 270502; 290112;  

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

9 Aparate Õi instrumente de uz ÕtiinÛific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optic|, cânt|rire, m|surare,
semnalizare, verificare, salvare Õi înv|Û|mânt;
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aparate Õi instrumente pentru conducerea,
distribuÛia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea Õi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcÛioneaz|
cu fise; case de marcat, maÕini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor Õi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. 
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tip|rituri;
articole de leg|torie; fotografii; papet|rie;
adezivi pentru papet|rie sau menaj; materiale
pentru artiÕti; pensule; maÕini de scris Õi
articole de birou (cu excepÛia mobilierului);
material didactic sau pentru înv|Û|mânt (cu
excepÛia aparatelor) pentru ambalaj (neincluse
în alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
19 Materiale de construcÛii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcÛii;
asfalt, smoal| Õi bitum; construcÛii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepÛia celor
din metal). 
24 Úes|turi Õi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat Õi de mas|.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
37 ConstrucÛii, reparaÛii, instalaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale. 
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi tehnologiei
precum cercetarea Õi proiectarea aferent|;
servicii de analiz| Õi cercetare industrial|;
proiectare Õi dezvoltare hardware Õi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00368
(151) 22/01/2016

(732) S.C. COOL SPEDITION S.R.L., Str.
13 decembrie nr. 84, bl. 1, sc. A, ap.
23, cam. 4, judeÛul BraÕov, , BRAÔOV
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. BraÕov BRAÔOV

(540)

COOL SPEDITION TRANSPORT &
LOGISTIC

(591) Culori revendicate:roÕu, gri
  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

260418; 261112; 270501; 270502;
270508; 290112;  

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

39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor; organizare de c|l|torii; închirierea
mijloacele de transport.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00369
(151) 22/01/2016
(732) BARDAR RAZVAN PETRICA, Str.

Vân|torului nr. 20A, ap. 4, judeÛul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 
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(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., PiaÛa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREÔTI

(540)

Alexis

(591) Culori revendicate:viÕiniu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270503;

290111;  

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

43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii de
cazare temporar|.(Solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de servicii incluse în aceast|
clas| conform clasific|rii de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00386
(151) 22/01/2016
(732) S.C. DELTA FORCE SELECT

S.R.L., Ôos. Industrial| nr. 6, corp
cl|dire C1, camera 2, jud. ConstanÛa,

900123, CONSTANÚA ROMANIA 

(540)

DELTA FORCE SELECT

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;

020914; 240108; 260110; 260121;
260314; 270501; 270502; 290112;  

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranÛ|
pentru protejarea bunurilor Õi persoanelor;
servicii personale Õi sociale oferite de c|tre
terÛi destinate s| satisfac| nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00387
(151) 22/01/2016
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 
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(740) CABINET ENPORA, Str. George
C|linescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREÔTI

(540)

BBQ Grill Party

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011505; 260105;

260106; 260118; 270112; 270502;
270508; 290114;  

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

4 Combustibili; aprinzatoare; combustibil
pentru aprinderea focului la gr|tar barbeque;
brichete pentru gratare barbeque; combustibili
pentru a fi folosit la gratarele barbeque;
combustibil pentru gr|tare barbeque; c|rbune
de lemn pentru grill.
6 Folii metalice pentru g|tit; folii metalice
pentru pr|jit; folii metalice pentru ambalare Õi
împachetare; folii de aluminiu; recipiente din
folie de aluminiu; vesel| pentru gr|tar f|cut|
din metal, în special din aluminiu.

8 Ustensile pentru prepararea alimentelor,
cuÛite de buc|t|rie Õi tacâmuri; articole de
mas| (tacâmuri) de unic| folosinÛ| din plastic.
11 Aparate Õi echipamente pentru g|tirea,
înc|lzirea Õi procesarea alimentelor; gr|tare
barbeque; aparate de pr|jit; seturi de raclete;
grilluri electrice; gr|tare mari în aer liber;
gr|tare cu gaz; aparate pentru prepararea de
barbeque; rotisoare; grilluri pentru uz casnic
(electrice); grilluri electrice pentru exterior;
grilluri electrice pentru interior; grilluri pentru
g|tit; t|vi cu gratar; frig|ri; frig|ri pentru
utilizare cu gaz; frig|ri (electrice); frig|ri
(aparate de g|tit Õi p|rÛi ale aparatelor de
g|tit); frig|ri (electrice) pentru utilizarea la
gr|tarele barbeque; maÕini de g|tit cu gr|tare
incorporate; aparate de g|tit cu gaz cu gr|tare
incorporate; dispozitive pentru învârtit frig|ri;
t|vi electrice pentru pr|jit; aparate de pr|jit
electrice; plite (ustensile electrice pentru
g|tit); reÕouri; plite pentru gr|tare grill;
aprinz|toare; dispozitive de aprindere a
gr|tarelor; roci de lav| pentru utilizarea la
gr|tare barbeque; brichete ceramice pentru
utilizarea la gr|tare barbeque (neinflamabile).
16 Produse din hârtie de unic| folosinÛ|
(cuprinse în aceast| clas|) ; feÛe de mas| din
hârtie; ÕerveÛele de mas| din hârtie; role de
buc|t|rie (hârtie); prosoape din hârtie;
suporturi de pus pe mas| din hârtie; faÛ| de
mas| din hârtie; hârtie pergament.
21 SuporÛi pentru gr|tare barbeque Õi grilluri;
articole pentru mas|; farfurii de hârtie; pahare
din hârtie; pahare din plastic; farfurii din
plastic; ustensile pentru buc|t|rie; tig|i; plite
(non-electrice); vase folosite pentru pr|jit;
frig|rui; t|vi (non-electrice); plite (ustensile
pentru g|tit); gr|tare pentru camping; m|nuÕi
pentru cuptor.
24 FeÛe de mas|, nu din hârtie; muÕama,
utilizat| ca faÛ| de mas|; faÛ| de mas|, nu din
hârtie.
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29 Carne; produse din carne; cârnaÛi;
mezeluri; carne de pas|re; produse din carne
de pas|re; carne de vânat; produse din carne
de vânat; produse din soia, cuprinse în clasa
29; peÕte; fructe de mare; moluÕte; brânzeturi;
tofu; ou|; fructe; ciuperci Õi legume procesate
(inclusiv nuci Õi boabe de leguminoase); salata
preparate; uleiuri Õi gr|simi; unt; preparate din
unt; produse lactate Õi înlocuitori de lactate;
preparate pe baz| de produse lactate; brânz|
quark; preparate pe baz| de brânz| quark;
iaurt; preparate pe baz| de iaurt; mânc|ruri
preparate Õi gust|ri cuprinse în clasa 29;
mânc|ruri preparate cu conÛinut principal de
carne, peÕte, ou|, fructe de mare sau legume;
gust|ri pe baz| de cartofi, legume, tofu, nuci
sau carne.
30 Pâine; produse de brut|rie; cereale
procesate, amidon, Õi produse f|cute pe baza
acestora; sosuri; sosuri pentru carne preg|tit|
la gr|tar; dressinguri pentru mâncare (sosuri);
ketchup; maionez|; remulade (sosuri); muÕtar;
condimente; mirodenii; produse pentru
fr|gezit carne, de uz casnic; marinate;
mânc|ruri preparate Õi gustari cuprinse în
clasa 30.
31 Fructe Õi legume proaspete; cartofi,
proaspeÛi; ciuperci proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00388
(151) 22/01/2016
(732) S.C. VONREP S.R.L., Aleea PieÛii

nr. 1, etaj 2, jud. Gorj, , TÂRGU JIU

ROMANIA 
(540)

vonmag

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00389
(151) 22/01/2016
(732) S.C. WING CHUN S.R.L., Str. Oituz

nr. 3, ap. 11, jud. MaramureÕ, 430202,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M I D I A S E N
INNOVATIONS, Str. Calea Traian nr.
4A/44, judeÛ MaramureÕ BAIA
MARE

(540)

ACADEMIA WING CHUN ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:negru, roÕu, alb
  
(531) Clasificare Viena:241721; 260116;

260124; 270106; 270501; 270502;
2803; 290113;  
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(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00390
(151) 22/01/2016
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
C|linescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREÔTI

(540)

K Classic BBQ Grill Party

(591) Culori revendicate:roÕu, portocaliu,
galben, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011505; 260105;

260106; 260118; 260201; 260418;
260725; 270112; 270502; 270508;
290115;  

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

4 Combustibili; aprinzatoare; combustibil
pentru aprinderea focului la gr|tar barbeque;
brichete pentru gr|tare barbeque; combustibili
pentru a fi folosit la gr|tarele barbeque;
combustibil pentru gr|tare barbeque; c|rbune
de lemn pentru grill.
6 Folii metalice pentru g|tit; folii metalice
pentru pr|jit; folii metalice pentru ambalare Õi
împachetare; folii de aluminiu; recipiente din
folie de aluminiu; vesel| pentru gr|tar f|cut|
din metal, în special din aluminiu.
8 Ustensile pentru prepararea alimentelor,
cuÛite de buc|t|rie Õi tacâmuri; articole de
mas| (tacâmuri) de unic| folosinÛ| din plastic.
11 Aparate Õi echipamente pentru g|tirea,
înc|lzirea Õi procesarea alimentelor; gr|tare
barbeque; aparate de pr|jit; seturi de raclete;
grilluri electrice; gr|tare mari în aer liber;
gr|tare cu gaz; aparate pentru prepararea de
barbeque; rotisoare; grilluri pentru uz casnic
(electrice); grilluri electrice pentru exterior;
grilluri electrice pentru interior; grilluri pentru
g|tit; t|vi cu gratar; frig|ri; frig|ri pentru
utilizare cu gaz; frig|ri (electrice); frig|ri
(aparate de g|tit Õi p|rÛi ale aparatelor de
g|tit); frig|ri (electrice) pentru utilizarea la
gr|tarele barbeque; maÕini de g|tit cu gr|tare
incorporate; aparate de g|tit cu gaz cu gr|tare
incorporate; dispozitive pentru învârtit frig|ri;
t|vi electrice pentru pr|jit; aparate de pr|jit
electrice; plite (ustensile electrice pentru
g|tit); reÕouri; plite pentru gr|tare grill;
aprinz|toare; dispozitive de aprindere a
gr|tarelor; roci de lav| pentru utilizarea la
gr|tare barbeque; brichete ceramice pentru
utilizarea la gr|tare barbeque (neinflamabile).
16 Produse din hârtie de unic| folosinÛ|
(cuprinse în aceast| clas|); feÛe de mas| din
hârtie; ÕerveÛele de mas| din hârtie; role de
buc|t|rie (hârtie); prosoape din hârtie;
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suporturi de pus pe mas| din hârtie; faÛ| de
mas| din hârtie; hârtie pergament.
21 SuporÛi pentru gr|tare barbeque Õi grilluri;
articole pentru mas|; farfurii de hârtie; pahare
din hârtie; pahare din plastic; farfurii din
plastic; ustensile pentru buc|t|rie; tig|i; plite
(non-electrice); vase folosite pentru pr|jit;
frig|rui; t|vi (non-electrice); plite (ustensile
pentru g|tit); gr|tare pentru camping; m|nuÕi
pentru cuptor.
24 FeÛe de mas|, nu din hârtie; musama,
utilizat| ca faÛ| de mas|; faÛ| de mas|, nu din
hârtie.
29 Carne; produse din carne; cârnaÛi;
mezeluri; carne de pas|re; produse din carne
de pas|re; carne de vânat; produse din carne
de vânat; produse din soia, cuprinse în clasa
29; peÕte; fructe de mare; moluÕte; brânzeturi;
tofu; ou|; fructe; ciuperci Õi legume procesate
(inclusiv nuci Õi boabe de leguminoase); salata
preparate; uleiuri Õi gr|simi; unt; preparate din
unt; produse lactate Õi înlocuitori de lactate;
preparate pe baz| de produse lactate; brânz|
quark; preparate pe baz| de brânz| quark;
iaurt; preparate pe baz| de iaurt; mânc|ruri
preparate Õi gust|ri cuprinse în clasa 29;
mânc|ruri preparate cu conÛinut principal de
carne, peÕte, ou|, fructe de mare sau legume;
gust|ri pe baz| de cartofi, legume, tofu, nuci
sau carne.
30 Pâine; produse de brut|rie; cereale
procesate, amidon, Õi produse f|cute pe baza
acestora; sosuri; sosuri pentru carne preg|tit|
la gr|tar; dressinguri pentru mâncare (sosuri);
ketchup; maionez|; remulade (sosuri); muÕtar;
condimente; mirodenii; produse pentru
fr|gezit carne, de uz casnic; marinate;
mânc|ruri preparate Õi gustari cuprinse în
clasa 30.
31 Fructe Õi legume proaspete; cartofi,
proaspeÛi; ciuperci proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00391
(151) 22/01/2016
(732) TUDOR ADRIANA MILENA, Str.

MaramureÕ nr. 17, sect. 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon| nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

MILEDY NATURALS

 
(531) Clasificare Viena:020702; 051111;

060303; 060304; 061901; 250119;
270501; 270502; 270508; 270517;
270523;  

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

3 S|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de dinÛi.
35 Publicitate Õi reclam|; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou; regruparea în avantajul terÛilor a
produselor din producÛie proprie Õi a unor terÛi
(cu excepÛia transportului lor) pentru a
permite clienÛilor s| le vad| Õi s| le
achiziÛioneze cât mai comod, cu am|nuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reÛea
computerizata, operatiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
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expoziÛii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00392
(151) 22/01/2016
(732) RO STAR S.A., Sos. Alexandriei nr.

42, Jud. Ilfov, 7000, COMUNA
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon| nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

ROSTAR BABY STAR

(591) Culori revendicate:mov, galben,
portocaliu, roÕu, albastru, maro

  
(531) Clasificare Viena:010102; 020501;

020506; 080112; 260205; 260207;
270501; 270502; 270508; 290115;  

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

30 Biscuiti; f|in| Õi preparate f|cute din
cereale, pâine, produse de patiserie Õi
cofet|rie; îngheÛat|; miere; drojdie; praf de
copt.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00393
(151) 22/01/2016
(732) RO STAR S.A., Sos. Alexandriei nr.

42, Jud. Ilfov, 7000, COMUNA
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon| nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

ROSTAR BISCUITUL

(591) Culori revendicate:roÕu, galben,
albastru, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:080110; 250110;

250119; 250125; 260116; 260118;
261113; 261125; 270501; 270502;
290115;  
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(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Biscuiti; f|in| Õi preparate f|cute din
cereale, pâine, produse de patiserie Õi
cofet|rie; îngheÛat|; miere; drojdie; praf de
copt.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00394
(151) 22/01/2016
(732) S.C. RAMAYANA CAFES S.R.L.,

Str. Transilvaniei nr. 22, cam. 1, sector
1, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon| nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

Masa Familiei

(591) Culori revendicate:roÕu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:090111; 090125;

270501; 270502; 270508; 290113;  

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

29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte din
carne; fructe Õi legume conservate, congelate,
uscate Õi fierte; jeleuri, dulceÛuri, compoturi;
ou|; lapte Õi produse lactate; uleiuri Õi gr|simi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca Õi sago; f|in| Õi preparate din

cereale; pâine, produse de patiserie Õi
cofet|rie; îngheÛat| comestibil|; zah|r, miere,
sirop de melas|; drojdie, praf de copt; sare;
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaÛ|.
32 Bere; ape minerale Õi carbogazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe Õi
sucuri de fructe; siropuri Õi alte preparate
pentru fabricarea b|uturilor.
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii de
cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00395
(151) 22/01/2016
(732) S . C .  A C T I V E  P O W E R

SOLUTIONS S.R.L., Str. Franz Liszt
nr. 30, et. III-IV, judeÛul Cluj, 400696,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

SAR. Sunt antreprenor. SusÛin
antreprenoriatul în România

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

5 Preparate farmaceutice, medicale Õi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicin|;
alimente Õi substanÛe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluÕi; suplimente alimentare pentru oameni
Õi animale; plasturi Õi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinÛilor Õi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor d|un|toare; fungicide, ierbicide.
16 Hârtie Õi carton; produse de imprimerie;
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articole pentru leg|torie; fotografii; papet|rie;
adezivi (materiale colante) pentru papet|rie
sau menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire sau
înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
cliÕee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou.
36 Asigur|ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 TelecomunicaÛii.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice, precum Õi
servicii de cercetare Õi de creaÛie, referitoare la
acestea; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; crearea Õi dezvoltarea
calculatoarelor Õi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igien| Õi de îngrijire a frumuseÛii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultur|, horticultur| Õi de silvicultur|.
45 Servicii juridice; servicii de siguranÛ|
pentru protejarea bunurilor Õi persoanelor;
servicii personale Õi sociale oferite de c|tre
terÛi destinate s| satisfac| nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00397
(151) 22/01/2016
(732) HAPPY CAMPUS S.R.L., Str.

Madach Imre nr. 8, jud. MureÕ,
5 4 0 1 5 7 ,  T Â R G U - M U R E Ô
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. R|spântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREÔTI

(540)

B{TRÂNEÚEA POATE FI
FRUMOAS{!

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

43 Servicii de cazare temporar|; servicii de
alimentaÛie public|; închirieri de spaÛii de
cazare temporar|; c|mine de b|trâni; servicii
de catering pentru c|mine de b|trâni;
furnizare de unit|Ûi specializate de asistenÛ|
social| (servicii de gazduire temporar|).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00372
(151) 22/01/2016
(732) ANDREI NICOLAE DANIEL, Str.

Aleea MioriÛei nr. 3, bl. 3, sc. 1, et. 2,
ap. 10, judeÛul Gorj, , TÂRGU-JIU
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roÕu, negru,
galben, albastru

(531) Clasificare Viena:011501; 020502;
020503; 020522; 020523; 290115;  
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(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:

41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00373
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

AUTOZZ

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

9 Aparate Õi instrumente fotografice,
cinematografice Õi optice; aparate Õi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepÛia, stocarea, afiÕarea sau
reproducerea de sunet, imagini Õi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate Õi
instrumente pentru codare Õi decodare a
semnalelor electrice; unit|Ûi de control de la
distanÛ|; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; stechere, prize Õi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncÛiune; benzi,
discuri Õi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice preg|tite pentru expoziÛie,
înregistr|ri video Õi/sau audio, de comunicare
multimedia pe suport magnetic; dispozitive de
înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afiÕare, recepÛie Õi dispozitive de reproducere,

echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator Õi aparate Õi instrumente pentru
utilizarea în leg|tur| cu Internetul; publicaÛii
electronice desc|rcabile; piese (Õi accesorii)
pentru toate bunurile menÛionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare Õi vânzarea de bunuri
în comerÛul cu am|nuntul Õi en-gros; servicii
Õi agenÛii de publicitate, promovare de
închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
management al afacerilor comerciale; servicii
de contabilitate, consultanÛ|, servicii de
consultanÛ| Õi informare comerciale toate cu
privire la afaceri comerciale Õi de management
al afacerilor, servicii de cercetare de piaÛ|;
servicii de facturare; servicii de publicitate Õi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanÛ| pentru contractant
(abonat) Õi pentru semnarea de contracte
(abonamente) Õi managementul semn|rii de
contracte; organizarea Õi realizarea de târguri
Õi expoziÛii cu scop comercial sau publicitar;
difuzarea de publicitate Õi subiecte
promoÛionale; toate serviciile din aceast| clas|
privitoare sau în leg|tur| cu Internet sau
furnizate on-line de pe internet; furnizarea Õi
difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
38 Servicii de comunicaÛii voce, date, sunet Õi
imagine; servicii de comunicaÛii multimedia,
servicii de telecomunicaÛii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit Õi prin
cablu, servicii de agenÛii Õtiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea Õi afiÕarea de
informaÛii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o baz| de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole Õi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau f|r| suport Õi
leasing de aparate Õi instrumente de
comunicare (cu excepÛia celor finanÛate pentru
achiziÛia în rate sau prin închiriere); servicii
pentru abonament pentru televiziune, radio Õi
Internet, furnizarea de site-uri web; furnizare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 22/01/2016

20

Õi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
Õi difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea Õi
întreÛinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator Õi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din aceast| clas| cu
privire la calculatoare, aparate Õi echipamente
de calcul, programe de calculator Õi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen Õi scris, pentru compilarea
de pagini web pe internet, crearea Õi
menÛinerea de site-uri web, g|zduire site-uri
web ale altora; toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu internet
sau furnizate on-line de pe internet; servicii de
informare incluse în aceast| clas|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00374
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

AUTOZ

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

9 Aparate Õi instrumente fotografice,
cinematografice Õi optice; aparate Õi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepÛia, stocarea, afiÕarea sau
reproducerea de sunet, imagini Õi date,
calculatoare, programe de calculator, software

de calculator, circuite integrate, aparate Õi
instrumente pentru codare Õi decodare a
semnalelor electrice; unit|Ûi de control de la
distanÛ|; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; stechere, prize Õi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncÛiune; benzi,
discuri Õi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice preg|tite pentru expoziÛie,
înregistr|ri video Õi/sau audio, de comunicare
multimedia pe suport magnetic; dispozitive de
înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afiÕare, recepÛie Õi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator Õi aparate Õi instrumente pentru
utilizarea în leg|tur| cu Internetul; publicaÛii
electronice desc|rcabile; piese (Õi accesorii)
pentru toate bunurile menÛionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare Õi vânzarea de bunuri
în comerÛul cu am|nuntul Õi en-gros; servicii
Õi agenÛii de publicitate, promovare de
închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
management al afacerilor comerciale; servicii
de contabilitate, consultanÛ|, servicii de
consultanÛ| Õi informare comerciale toate cu
privire la afaceri comerciale Õi de management
al afacerilor, servicii de cercetare de piaÛ|;
servicii de facturare; servicii de publicitate Õi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanÛ| pentru contractant
(abonat) Õi pentru semnarea de contracte
(abonamente) Õi managementul semn|rii de
contracte; organizarea Õi realizarea de târguri
Õi expoziÛii cu scop comercial sau publicitar;
difuzarea de publicitate Õi subiecte
promoÛionale; toate serviciile din aceast| clas|
privitoare sau în leg|tur| cu Internet sau
furnizate on-line de pe internet; furnizarea Õi
difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
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38 Servicii de comunicaÛii voce, date, sunet Õi
imagine; servicii de comunicaÛii multimedia,
servicii de telecomunicaÛii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit Õi prin
cablu, servicii de agenÛii Õtiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea Õi afiÕarea de
informaÛii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o baz| de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole Õi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau f|r| suport Õi
leasing de aparate Õi instrumente de
comunicare (cu excepÛia celor finanÛate pentru
achiziÛia în rate sau prin închiriere); servicii
pentru abonament pentru televiziune, radio Õi
Internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
Õi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
Õi difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea Õi
întreÛinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator Õi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din aceast| clas| cu
privire la calculatoare, aparate Õi echipamente
de calcul, programe de calculator Õi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen Õi scris, pentru compilarea
de pagini web pe internet, crearea Õi
menÛinerea de site-uri web, g|zduire site-uri
web ale altora; toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu internet
sau furnizate on-line de pe internet; servicii de
informare incluse în aceast| clas|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00375
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

HOMEZZ

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

9 Aparate Õi instrumente fotografice,
cinematografice Õi optice; aparate Õi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepÛia, stocarea, afiÕarea sau
reproducerea de sunet, imagini Õi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate Õi
instrumente pentru codare Õi decodare a
semnalelor electrice; unit|Ûi de control de la
distanÛ|; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; stechere, prize Õi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncÛiune; benzi,
discuri Õi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice preg|tite pentru expoziÛie,
înregistr|ri video Õi/sau audio, de comunicare
multimedia pe suport magnetic; dispozitive de
înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afiÕare, recepÛie Õi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator Õi aparate Õi instrumente pentru
utilizarea în leg|tur| cu Internetul; publicaÛii
electronice desc|rcabile; piese (Õi accesorii)
pentru toate bunurile menÛionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare Õi vânzarea de bunuri
în comerÛul cu am|nuntul Õi en-gros; servicii
Õi agenÛii de publicitate, promovare de
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închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
management al afacerilor comerciale; servicii
de contabilitate, consultanÛ|, servicii de
consultanÛ| Õi informare comerciale toate cu
privire la afaceri comerciale Õi de management
al afacerilor, servicii de cercetare de piaÛ|;
servicii de facturare; servicii de publicitate Õi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanÛ| pentru contractant
(abonat) Õi pentru semnarea de contracte
(abonamente) Õi managementul semn|rii de
contracte; organizarea Õi realizarea de târguri
Õi expoziÛii cu scop comercial sau publicitar;
difuzarea de publicitate Õi subiecte
promoÛionale; toate serviciile din aceast| clas|
privitoare sau în leg|tur| cu Internet sau
furnizate on-line de pe internet; furnizarea Õi
difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
38 Servicii de comunicaÛii voce, date, sunet Õi
imagine; servicii de comunicaÛii multimedia,
servicii de telecomunicaÛii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit Õi prin
cablu, servicii de agenÛii Õtiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea Õi afiÕarea de
informaÛii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o baz| de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole Õi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau f|r| suport Õi
leasing de aparate Õi instrumente de
comunicare (cu excepÛia celor finanÛate pentru
achiziÛia în rate sau prin închiriere); servicii
pentru abonament pentru televiziune, radio Õi
Internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
Õi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
Õi difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea Õi
întreÛinerea de programe de calculator, servicii

de programe de calculator Õi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din aceast| clas| cu
privire la calculatoare, aparate Õi echipamente
de calcul, programe de calculator Õi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen Õi scris, pentru compilarea
de pagini web pe internet, crearea Õi
menÛinerea de site-uri web, g|zduire site-uri
web ale altora; toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu internet
sau furnizate on-line de pe internet; servicii de
informare incluse în aceast| clas|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00376
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

HOMEZ

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

9 Aparate Õi instrumente fotografice,
cinematografice Õi optice; aparate Õi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepÛia, stocarea, afiÕarea sau
reproducerea de sunet, imagini Õi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate Õi
instrumente pentru codare Õi decodare a
semnalelor electrice; unit|Ûi de control de la
distanÛ|; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
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conectoare; stechere, prize Õi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncÛiune; benzi,
discuri Õi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice preg|tite pentru expoziÛie,
înregistr|ri video Õi/sau audio, de comunicare
multimedia pe suport magnetic; dispozitive de
înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afiÕare, recepÛie Õi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator Õi aparate Õi instrumente pentru
utilizarea în leg|tur| cu Internetul; publicaÛii
electronice desc|rcabile; piese (Õi accesorii)
pentru toate bunurile menÛionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare Õi vânzarea de bunuri
în comerÛul cu am|nuntul Õi en-gros; servicii
Õi agenÛii de publicitate, promovare de
închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
management al afacerilor comerciale; servicii
de contabilitate, consultanÛ|, servicii de
consultanÛ| Õi informare comerciale toate cu
privire la afaceri comerciale Õi de management
al afacerilor, servicii de cercetare de piaÛ|;
servicii de facturare; servicii de publicitate Õi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanÛ| pentru contractant
(abonat) Õi pentru semnarea de contracte
(abonamente) Õi managementul semn|rii de
contracte; organizarea Õi realizarea de târguri
Õi expoziÛii cu scop comercial sau publicitar;
difuzarea de publicitate Õi subiecte
promoÛionale; toate serviciile din aceast| clas|
privitoare sau în leg|tur| cu Internet sau
furnizate on-line de pe internet; furnizarea Õi
difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
38 Servicii de comunicaÛii voce, date, sunet Õi
imagine; servicii de comunicaÛii multimedia,
servicii de telecomunicaÛii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit Õi prin
cablu, servicii de agenÛii Õtiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea Õi afiÕarea de

informaÛii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o baz| de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole Õi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau f|r| suport Õi
leasing de aparate Õi instrumente de
comunicare (cu excepÛia celor finanÛate pentru
achiziÛia în rate sau prin închiriere); servicii
pentru abonament pentru televiziune, radio Õi
Internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
Õi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
Õi difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea Õi
întreÛinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator Õi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din aceast| clas| cu
privire la calculatoare, aparate Õi echipamente
de calcul, programe de calculator Õi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen Õi scris, pentru compilarea
de pagini web pe internet, crearea Õi
menÛinerea de site-uri web, g|zduire site-uri
web ale altora; toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu internet
sau furnizate on-line de pe internet; servicii de
informare incluse în aceast| clas|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00377
(151) 22/01/2016
(732) S.C. JOHNNY VIP SECURITY

S.R.L., Str. F|g|raÕ nr. 38, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

JOHNNY VIP SECURITY

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecÛia bunurilor Õi persoanelor;
servicii personale Õi sociale oferite de terÛi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00378
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

JOBZZ

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

9 Aparate Õi instrumente fotografice,
cinematografice Õi optice; aparate Õi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepÛia, stocarea, afiÕarea sau
reproducerea de sunet, imagini Õi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate Õi
instrumente pentru codare Õi decodare a

semnalelor electrice; unit|Ûi de control de la
distanÛ|; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; stechere, prize Õi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncÛiune; benzi,
discuri Õi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice preg|tite pentru expoziÛie,
înregistr|ri video Õi/sau audio, de comunicare
multimedia pe suport magnetic; dispozitive de
înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afiÕare, recepÛie Õi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator Õi aparate Õi instrumente pentru
utilizarea în leg|tur| cu Internetul; publicaÛii
electronice desc|rcabile; piese (Õi accesorii)
pentru toate bunurile menÛionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare Õi vânzarea de bunuri
în comerÛul cu am|nuntul Õi en-gros; servicii
Õi agenÛii de publicitate, promovare de
închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
management al afacerilor comerciale; servicii
de contabilitate, consultanÛ|, servicii de
consultanÛ| Õi informare comerciale toate cu
privire la afaceri comerciale Õi de management
al afacerilor, servicii de cercetare de piaÛ|;
servicii de facturare; servicii de publicitate Õi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanÛ| pentru contractant
(abonat) Õi pentru semnarea de contracte
(abonamente) Õi managementul semn|rii de
contracte; organizarea Õi realizarea de târguri
Õi expoziÛii cu scop comercial sau publicitar;
difuzarea de publicitate Õi subiecte
promoÛionale; toate serviciile din aceast| clas|
privitoare sau în leg|tur| cu Internet sau
furnizate on-line de pe internet; furnizarea Õi
difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
38 Servicii de comunicaÛii voce, date, sunet Õi
imagine; servicii de comunicaÛii multimedia,
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servicii de telecomunicaÛii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit Õi prin
cablu, servicii de agenÛii Õtiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea Õi afiÕarea de
informaÛii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o baz| de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole Õi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau f|r| suport Õi
leasing de aparate Õi instrumente de
comunicare (cu excepÛia celor finanÛate pentru
achiziÛia în rate sau prin închiriere); servicii
pentru abonament pentru televiziune, radio Õi
Internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
Õi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
Õi difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea Õi
întreÛinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator Õi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din aceast| clas| cu
privire la calculatoare, aparate Õi echipamente
de calcul, programe de calculator Õi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen Õi scris, pentru compilarea
de pagini web pe internet, crearea Õi
menÛinerea de site-uri web, g|zduire site-uri
web ale altora; toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu internet
sau furnizate on-line de pe internet; servicii de
informare incluse în aceast| clas|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00379
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

JOBZ

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

9 Aparate Õi instrumente fotografice,
cinematografice Õi optice; aparate Õi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepÛia, stocarea, afiÕarea sau
reproducerea de sunet, imagini Õi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate Õi
instrumente pentru codare Õi decodare a
semnalelor electrice; unit|Ûi de control de la
distanÛ|; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; stechere, prize Õi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncÛiune; benzi,
discuri Õi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice preg|tite pentru expoziÛie,
înregistr|ri video Õi/sau audio, de comunicare
multimedia pe suport magnetic; dispozitive de
înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afiÕare, recepÛie Õi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator Õi aparate Õi instrumente pentru
utilizarea în leg|tur| cu Internetul; publicaÛii
electronice desc|rcabile; piese (Õi accesorii)
pentru toate bunurile menÛionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare Õi vânzarea de bunuri
în comerÛul cu am|nuntul Õi en-gros; servicii
Õi agenÛii de publicitate, promovare de
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închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
management al afacerilor comerciale; servicii
de contabilitate, consultanÛ|, servicii de
consultanÛ| Õi informare comerciale toate cu
privire la afaceri comerciale Õi de management
al afacerilor, servicii de cercetare de piaÛ|;
servicii de facturare; servicii de publicitate Õi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanÛ| pentru contractant
(abonat) Õi pentru semnarea de contracte
(abonamente) Õi managementul semn|rii de
contracte; organizarea Õi realizarea de târguri
Õi expoziÛii cu scop comercial sau publicitar;
difuzarea de publicitate Õi subiecte
promoÛionale; toate serviciile din aceast| clas|
privitoare sau în leg|tur| cu Internet sau
furnizate on-line de pe internet; furnizarea Õi
difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
38 Servicii de comunicaÛii voce, date, sunet Õi
imagine; servicii de comunicaÛii multimedia,
servicii de telecomunicaÛii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit Õi prin
cablu, servicii de agenÛii Õtiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea Õi afiÕarea de
informaÛii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o baz| de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole Õi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau f|r| suport Õi
leasing de aparate Õi instrumente de
comunicare (cu excepÛia celor finanÛate pentru
achiziÛia în rate sau prin închiriere); servicii
pentru abonament pentru televiziune, radio Õi
Internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
Õi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
Õi difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea Õi
întreÛinerea de programe de calculator, servicii

de programe de calculator Õi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din aceast| clas| cu
privire la calculatoare, aparate Õi echipamente
de calcul, programe de calculator Õi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen Õi scris, pentru compilarea
de pagini web pe internet, crearea Õi
menÛinerea de site-uri web, g|zduire site-uri
web ale altora; toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu internet
sau furnizate on-line de pe internet; servicii de
informare incluse în aceast| clas|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00380
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

CARZZ

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

9 Aparate Õi instrumente fotografice,
cinematografice Õi optice; aparate Õi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepÛia, stocarea, afiÕarea sau
reproducerea de sunet, imagini Õi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate Õi
instrumente pentru codare Õi decodare a
semnalelor electrice; unit|Ûi de control de la
distanÛ|; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; stechere, prize Õi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncÛiune; benzi,
discuri Õi alte medii de stocare sau pentru
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înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice preg|tite pentru expoziÛie,
înregistr|ri video Õi/sau audio, de comunicare
multimedia pe suport magnetic; dispozitive de
înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afiÕare, recepÛie Õi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator Õi aparate Õi instrumente pentru
utilizarea în leg|tur| cu Internetul; publicaÛii
electronice desc|rcabile; piese (Õi accesorii)
pentru toate bunurile menÛionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare Õi vânzarea de bunuri
în comerÛul cu am|nuntul Õi en-gros; servicii
Õi agenÛii de publicitate, promovare de
închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
management al afacerilor comerciale; servicii
de contabilitate, consultanÛ|, servicii de
consultanÛ| Õi informare comerciale toate cu
privire la afaceri comerciale Õi de management
al afacerilor, servicii de cercetare de piaÛ|;
servicii de facturare; servicii de publicitate Õi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanÛ| pentru contractant
(abonat) Õi pentru semnarea de contracte
(abonamente) Õi managementul semn|rii de
contracte; organizarea Õi realizarea de târguri
Õi expoziÛii cu scop comercial sau publicitar;
difuzarea de publicitate Õi subiecte
promoÛionale; toate serviciile din aceast| clas|
privitoare sau în leg|tur| cu Internet sau
furnizate on-line de pe internet; furnizarea Õi
difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
38 Servicii de comunicaÛii voce, date, sunet Õi
imagine; servicii de comunicaÛii multimedia,
servicii de telecomunicaÛii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit Õi prin
cablu, servicii de agenÛii Õtiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea Õi afiÕarea de
informaÛii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o baz| de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole Õi evenimente live;

servicii de închiriere cu sau f|r| suport Õi
leasing de aparate Õi instrumente de
comunicare (cu excepÛia celor finanÛate pentru
achiziÛia în rate sau prin închiriere); servicii
pentru abonament pentru televiziune, radio Õi
Internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
Õi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
Õi difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea Õi
întreÛinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator Õi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din aceast| clas| cu
privire la calculatoare, aparate Õi echipamente
de calcul, programe de calculator Õi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen Õi scris, pentru compilarea
de pagini web pe internet, crearea Õi
menÛinerea de site-uri web, g|zduire site-uri
web ale altora; toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu internet
sau furnizate on-line de pe internet; servicii de
informare incluse în aceast| clas|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00381
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

CARZ

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

9 Aparate Õi instrumente fotografice,
cinematografice Õi optice; aparate Õi
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instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepÛia, stocarea, afiÕarea sau
reproducerea de sunet, imagini Õi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate Õi
instrumente pentru codare Õi decodare a
semnalelor electrice; unit|Ûi de control de la
distanÛ|; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; stechere, prize Õi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncÛiune; benzi,
discuri Õi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice preg|tite pentru expoziÛie,
înregistr|ri video Õi/sau audio, de comunicare
multimedia pe suport magnetic; dispozitive de
înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afiÕare, recepÛie Õi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator Õi aparate Õi instrumente pentru
utilizarea în leg|tur| cu Internetul; publicaÛii
electronice desc|rcabile; piese (Õi accesorii)
pentru toate bunurile menÛionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare Õi vânzarea de bunuri
în comerÛul cu am|nuntul Õi en-gros; servicii
Õi agenÛii de publicitate, promovare de
închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
management al afacerilor comerciale; servicii
de contabilitate, consultanÛ|, servicii de
consultanÛ| Õi informare comerciale toate cu
privire la afaceri comerciale Õi de management
al afacerilor, servicii de cercetare de piaÛ|;
servicii de facturare; servicii de publicitate Õi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanÛ| pentru contractant
(abonat) Õi pentru semnarea de contracte
(abonamente) Õi managementul semn|rii de
contracte; organizarea Õi realizarea de târguri
Õi expoziÛii cu scop comercial sau publicitar;
difuzarea de publicitate Õi subiecte
promoÛionale; toate serviciile din aceast| clas|

privitoare sau în leg|tur| cu Internet sau
furnizate on-line de pe internet; furnizarea Õi
difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
38 Servicii de comunicaÛii voce, date, sunet Õi
imagine; servicii de comunicaÛii multimedia,
servicii de telecomunicaÛii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit Õi prin
cablu, servicii de agenÛii Õtiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea Õi afiÕarea de
informaÛii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o baz| de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole Õi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau f|r| suport Õi
leasing de aparate Õi instrumente de
comunicare (cu excepÛia celor finanÛate pentru
achiziÛia în rate sau prin închiriere); servicii
pentru abonament pentru televiziune, radio Õi
Internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
Õi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
Õi difuzarea de informaÛii referitoare la toate
serviciile menÛionate mai sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea Õi
întreÛinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator Õi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din aceast| clas| cu
privire la calculatoare, aparate Õi echipamente
de calcul, programe de calculator Õi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen Õi scris, pentru compilarea
de pagini web pe internet, crearea Õi
menÛinerea de site-uri web, g|zduire site-uri
web ale altora; toate serviciile din aceast|
clas| cu privire la sau în leg|tur| cu internet
sau furnizate on-line de pe internet; servicii de
informare incluse în aceast| clas|.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 22/01/2016

29

(210) M 2016 00382
(151) 22/01/2016
(732) S.C. RNV INFRASTRUCTURE

S.R.L., Ôoseaua BucureÕti-Nord nr.
15-23, Cl|direa Henley din cadrul
SWAN OFFICE & TECHNOLOGY
PARK, judeÛul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

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

(540)

renovatio e-charge

(591) Culori revendicate:verde (pantone
368C), negru

  
(531) Clasificare Viena:140110; 180107;

180109; 180123; 261101; 270502;
270508; 270515; 290112;  

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

7 Generatoare de electricitate.
9 Aparate Õi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;

acumulatoare electrice pentru vehicule;
înc|rc|toare pentru acumulatoare electrice;
baterii pentru vehicule electrice; înc|rc|toare
de baterii; dispozitive de încarcat baterii
pentru vehicule; staÛii de înc|rcare a
vehiculelor electrice, formate dintr-un port de
înc|rcare Õi o carcas| Õi folosite la transferul
energiei electrice într-un vehicul
(înc|rc|toare); surse de alimentare
(transformatoare); software pentru
monitorizarea Õi gestionarea staÛiilor de
înc|rcare a vehiculelor electrice; software
pentru procesarea Õi transmiterea de date
referitoare la localizarea geografic| a staÛiilor
de înc|rcare a vehiculelor electrice.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraÛie comercial|; gestionare de fiÕiere
informatice; servicii de intermediere
comercial|; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
am|nuntul; servicii de aprovizionare pentru
terÛi (achiziÛii de bunuri Õi servicii pentru alte
întreprinderi); agenÛii de import-export;
comerÛ Õi servicii de informare a
consumatorilor; publicitate; servicii de
comercializare cu am|nuntul Õi/sau cu ridicata
de staÛii de înc|rcare a vehiculelor electrice;
servicii de comercializare cu am|nuntul Õi/sau
cu ridicata de aparate Õi instrumente pentru
înc|rcarea vehiculelor electrice.
37 Servicii de înc|rcare a vehiculelor
electrice; servicii de instalare, de întreÛinere Õi
de reparaÛie a staÛiilor de înc|rcare a
vehiculelor electrice; servicii de asamblare a
staÛiilor de înc|rcare a vehiculelor electrice
(servicii de instalare); servicii de alimentare
cu carburant a vehiculelor; servicii de
întreÛinere Õi reparaÛii de vehicule electrice, cu
excepÛia serviciilor de modificare a
vehiculelor electrice; înc|rcare de baterii de
vehicule; închiriere de baterii pentru vehicule
electrice.
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39 DistribuÛie de energie electric| pentru
vehicule electrice; închiriere de vehicule
electrice.
40 Închiriere de generatoare de electricitate;
închiriere de echipamente de generare a
energiei; servicii de asamblare, pentru terÛi, a
staÛiilor de înc|rcare a vehiculelor electrice
(servicii de fabricare).
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice, precum Õi
servicii de cercetare Õi de creaÛie, referitoare la
acestea; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; crearea Õi dezvoltarea
calculatoarelor Õi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00384
(151) 22/01/2016
(732) OLX B.V., Taurusavenue 105, 2132

LS, HOOFDDORP NETHERLANDS
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:260406; 260409;

260424; 261325;  

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

9 AplicaÛii software calculator pentru
dispozitive de telefoane inteligente Õi tablete;
aparate Õi instrumente fotografice,
cinematografice Õi optice; software pentru
personalizarea, susÛinerea Õi gestionarea

campaniilor de publicitate Õi marketing,
conÛinut personalizat Õi comunicaÛiile
electronice, analiza datelor, inclusiv
comportamentul utilizatorilor analitic Õi
inteligent|; aparate Õi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, difuzarea, recepÛia,
stocarea, afiÕarea sau reproducerea de sunet,
imagini Õi date; calculatoare, programe de
calculator, software de calculator, înregistr|ri
video Õi/sau audio; dispozitive de comunicare
multi-media, dispozitive de înregistrare,
transmitere, difuzare, stocare, afiÕare, recepÛie
Õi dispozitive de reproducere, echipamente de
prelucrare a datelor; software de calculator Õi
aparate Õi instrumente pentru utilizarea în
leg|tur| cu Intemetul; publicaÛii electronice
descarc|bile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00383
(151) 22/01/2016
(732) S.C. ADA LAW SERVICES S.R.L.,

Str. C|lug|reni nr. 27, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

ADA GROUP PROFESSIONAL
BUSINESS SERVICES

(591) Culori revendicate:auriu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:070124; 241521;

250119; 270508; 270517; 270524;
290113;  
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(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraÛie comercial|; lucr|ri de birbu. 
45 Servicii juridice; servicii de siguranÛ|
pentru protejarea bunurilor Õi indivizilor;
servicii personale Õi sociale oferite de c|tre
terÛi destinate s| satisfac| nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00385
(151) 22/01/2016
(732) OLX B.V., Taurusavenue 105, 2132

LS, HOOFDDORP NETHERLANDS
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

storia

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

9 AplicaÛii software calculator pentru
dispozitive de telefoane inteligente Õi tablete;
aparate Õi instrumente fotografice,
cinematografice Õi optice; software pentru
personalizarea, susÛinerea Õi gestionarea
campaniilor de publicitate Õi marketing,
conÛinut personalizat Õi comunicaÛiile
electronice, analiza datelor, inclusiv
comportamentul utilizatorilor analitic Õi
inteligent|; aparate Õi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, difuzarea, recepÛia,
stocarea, afiÕarea sau reproducerea de sunet,
imagini Õi date; calculatoare, programe de
calculator, software de calculator, înregistr|ri
video Õi/sau audio; dispozitive de comunicare
multi-media, dispozitive de înregistrare,

transmitere, difuzare, stocare, afiÕare, recepÛie
Õi dispozitive de reproducere, echipamente de
prelucrare a datelor; software de calculator Õi
aparate Õi instrumente pentru utilizarea în
leg|tur| cu Internetul; publicaÛii electronice
desc|rcabile.
35 ComerÛ electronic; servicii de publicitate
clasificate; furnizarea unei pieÛe online;
furnizarea unei baze de date de c|utare on-line
oferind oportunit|Ûi de angajare; oferirea spre
vânzare Õi vânzarea de bunuri în comerÛul cu
am|nuntul Õi en-gross; servicii de publicitate,
promovare Õi agenÛii; închiriere de spaÛii
publicitare; servicii de e-mail marketing;
servicii de marketing online; servicii de
management al afacerilor; administrarea
afacerilor; servicii de afaceri comerciale;
servicii de management a relaÛiilor cu clienÛii;
servicii de contabilitate, consultanÛ|, servicii
de consultanÛ| Õi informare toate cu privire la
afaceri Õi de management al afacerilor, servicii
de managementul relaÛiilor cu clienÛii; servicii
analitice de afaceri; analiza datelor, inclusiv
comportamentul utilizatorilor analitic Õi
inteligent|; servicii de cercetare de piaÛ|,
servicii de facturare; servicii de publicitate Õi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanÛ| Õi management pentru
contractant (abonat) Õi pentru semnarea de
contracte (abonamente); organizare Õi
realizarea de târguri Õi expoziÛii în scop
comercial sau publicitar; stocare a datelor Õi
de prelucrare a datelor; difuzarea de
publicitate Õi subiecte promoÛionale;
furnizarea Õi difuzarea informaÛiilor
comerciale.
36 Lista de anunÛuri imobiliare clasificate;
asigur|ri; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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