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Cereri Mărci publicate în 13/06/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02715 06/06/2017 SC FITCONTEST SRL InMotion FITNESS FIRST

2 M 2017 03724 06/06/2017 STEFAN-ADRIAN RUXANDRA RED NOSE SOCIETY

3 M 2017 03725 06/06/2017 SC PROMO PLUS SRL DECOR PLUS

4 M 2017 03726 06/06/2017 SC GAROCTA SRL Ca Jou

5 M 2017 03727 06/06/2017 SC PATORO CAFE SRL AMA

6 M 2017 03728 06/06/2017 SC COVALACT SA Lapte Prins Covalact de Ţară

7 M 2017 03729 06/06/2017 SC LLIW COFFEE SRL LLIW

8 M 2017 03731 06/06/2017 SA FARMEC SA BIO-TON

9 M 2017 03732 06/06/2017 POPESCU ADRIAN COSTEL Private Boutique

10 M 2017 03733 06/06/2017 S.C. APICOLA PASTORAL-
GEORGESCU S.R.L.

Apicell

11 M 2017 03734 06/06/2017 AUREL FIERASCU ISPOT

12 M 2017 03735 06/06/2017 PIKA IMPORT-EXPORT SRL PIKA STUDIO

13 M 2017 03736 06/06/2017 Asociația Economică Germano-
Română pentru Regiunea de
Nord Vest

DRWSM

14 M 2017 03737 06/06/2017 OVANEZ REMUS IONUŢ CRĂPELNIŢĂ

15 M 2017 03738 06/06/2017 SC INTERGAMES SRL CashBackSlot

16 M 2017 03739 06/06/2017 MARAMBEI ALINA MB MaramBeauty by ALINA
MARAMBEI

17 M 2017 03740 06/06/2017 SC NEGRO 2000 SRL NEGRO 2000. DIN SUFLET
PENTRU SUFLET

18 M 2017 03742 06/06/2017 CARAMAN FLORIN FROLIN

19 M 2017 03743 06/06/2017 ATG Ceylon (Pvt) Limited MAXIFLEX

20 M 2017 03744 06/06/2017 SC EDITURA GAMA SRL MultiQ

21 M 2017 03745 06/06/2017 SC DM DROGHERIE MARKT
SRL

DM BABYBONUS

22 M 2017 03746 06/06/2017 PUBLIC AFFAIRS AND LOBBY
CONSULTING SRL

VIA SACRA

23 M 2017 03747 06/06/2017 A.G. RADIO HOLDING SRL ROCK FM It Rocks!

24 M 2017 03748 06/06/2017 A.G. RADIO HOLDING SRL ROCK FM It Rocks!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 03749 06/06/2017 SC FABRYO CORPORATION

SRL
AplaLux vopsea superlavabilă

26 M 2017 03750 06/06/2017 ANAMAR OPTIMAC SRL ANAMAR OPTIMAC
ECOOPTICA Deschidem ochii
braşovenilor din 2011
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(210) M 2017 02715
(151) 06/06/2017
(732) SC FITCONTEST SRL,

BD. MAMAIA NR. 283C, ET. 2,
DIN CADRUL COMPLEXULUI
LAKE VIEW, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4,
et.3, ap.54, judeţul Galaţi, GALATI,
ROMANIA

(540)

InMotion FITNESS FIRST
(591) Culori revendicate:verde, mov

(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

35. Publicitate, conducerea și
admnistrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă
și să le achiziţioneze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine en gros
şau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshopping), servicii de import-export.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03724
(151) 06/06/2017
(732) STEFAN-ADRIAN RUXANDRA ,

STR. LUCRETIU PĂTRĂSCANU
NR. 3, BL. Y1, ET. 6, AP. 235,
SECTOR 3, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)
RED NOSE SOCIETY

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03725
(151) 06/06/2017
(732) SC PROMO PLUS SRL,

STR. LCT. NICOLAE
CATANESCU NR. 7, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720002,
ROMANIA

(540)

DECOR PLUS
(591) Culori revendicate:negru (pantone

process black), gri (pantone cool
gray 4), alb

(531) Clasificare Viena: 26.13.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/06/2017

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, vopsea pentru
exterior, vopsea pentru interior, vopsea
pentru automobile, produse de acoperire
termorezistente sub formă de vopsea.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03726
(151) 06/06/2017
(732) SC GAROCTA SRL ,

STR. DOMNEASCĂ NR. 85,
JUDETUL GALATI, GALAŢI,
800215, ROMANIA

(540)

Ca Jou
(591) Culori revendicate:maro, roşu,

negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.07; 27.05.09; 26.05.18;
29.01.13

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

43. Servicii de alimentaţie publică,
hoteliere, închirieri temporare, rezervare
hotel, motel, pensiuni, camping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03727
(151) 06/06/2017
(732) SC PATORO CAFE SRL ,

STR. BRĂILEI NR. 157D,
JUDETUL GALATI , GALAŢI ,
800319, ROMANIA

(540)

AMA
(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 27.03.15;
27.05.01; 27.05.09; 21.01.14;
29.01.12

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

43. Servicii de alimentaţie publică,
hoteliere, închirieri temporare, rezervare
hotel, motel, pensiuni, camping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03728
(151) 06/06/2017
(732) SC COVALACT SA,

STR. LUNCA OLTULUI NR.
1, JUD. COVASNA, SF.
GHEORGHE, 520036, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Lapte Prins Covalact de Ţară
(591) Culori revendicate:albastru

deschis, albastru închis, maro,
galben, roşu, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 02.03.01;
02.03.04; 02.03.22; 03.04.02;
03.04.13; 25.01.19; 27.05.01;
29.01.15

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

29. Fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03729
(151) 06/06/2017
(732) SC LLIW COFFEE SRL,

STR. IOAN GÂNJU NR. 10,
DEMISOL, BL. D1, SC. A, AP. 1,
JUDETUL IASI, IAŞI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909,
Tr. I, et. 3, ap. 11, jud. Iaşi, IAŞI,
700730

(540)
LLIW

(511) Produse si/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.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03731
(151) 06/06/2017
(732) SA FARMEC SA,

STR. HENRI BARBUSSE NR.16,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400616, ROMANIA

(540)
BIO-TON

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

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, săpunuri nemedicinale, produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor,
produse pentru bronzare (cosmetice),
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produse cosmetice pentru sprâncene,
creme tonifiante (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru păr, produse
de curăţare a pielii (produse cosmetice),
vopsele de corp (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru machiajul
ochilor, produse de protecţie solară
(cosmetice), creme pentru corp (produse
cosmetice), produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse cosmetice pentru
uz personal, produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse pentru curăţarea
feţei (cosmetice), produse cosmetice de
protecţie a buzelor, produse pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de lapte, produse de curăţare pentru
perii cosmetice, loţiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice
sub formă de creme, creme hidratante
pentru piele (produse cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice sub formă de geluri,
produse cosmetice sub formă de uleiuri,
produse cosmetice de aplicare pe buze,
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de pudră, şerveţele pentru faţă îmbibate
cu produse cosmetice, tampoane de
curăţare impregnate cu produse cosmetice,
dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), produse cosmetice
pentru machiaj (aplicate pe piele), seturi
de produse cosmetice pentru igiena
bucală, produse cosmetice pentru baie
(nu cele medicale), produse cosmetice
sub formă de fard de obraz, produse
cosmetice sub formă de farduri de pleoape,
măşti pentru închiderea porilor utilizate
ca produse cosmetice, produse cosmetice
sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, geluri
pentru folosire după expunerea la soare

(produse cosmetic), produse cosmetice
pentru protejarea pielii împotriva arsurilor
provocate de soare, piatră ponce, uleiuri de
baie nemedicinale, uleiuri de baie pentru
îngrijirea părului, uleiuri de baie de uz
cosmetic, uleiuri de baie care nu sunt
medicinale, săpunuri, săpunuri cosmetice,
săpunuri cremă, săpunuri lichide, săpunuri
nemedicinale, săpunuri antiperspirante,
săpunuri parfumate, săpunuri granulate,
săpunuri carbolice, săpunuri parfumate,
săpunuri deodorante, săpunuri şi geluri,
săpunuri cu aloe, săpunuri de rufe,
săpunuri pentru toaletă, săpunuri de
faţă, săpunuri pentru mâini, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, săpunuri-
cremă de corp, săpunuri de baie
lichide, săpunuri de toaletă nemedicinale,
săpunuri din buretele Loofah, săpunuri
stick pentru bărbierit (preparate), săpunuri
sub formă de gel, săpunuri lichide
pentru mâini şi faţă, creme exfoliante,
produse exfoliante, produse exfoliante
pentru picioare, exfoliante pentru îngrijirea
pielii, exfoliante pentru curăţarea pielii,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru mâini, produse exfoliante
pentru faţă, produse exfoliante pentru
faţă (nemedicinale), produse exfoliante
de uz cosmetic, loţiuni tonice (cosmetic),
loţiuni tonice pentru faţă (cosmetic), loţiuni
tonice pentru piele (nemedicinale), loţiuni
tonice pentru păr (nemedicinale), loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare
pe corp, loţiuni tonice de înfrumuseţare
pentru aplicare pe faţă, şampoane, produse
pentru aranjarea părului, spume pentru
aranjarea părului, geluri pentru aranjarea
părului, loţiuni de aranjare a părului,
preparate pentru coafură permanentă şi
ondulare, geluri sub formă de sprayuri
pentru coafură, preparate pentru ondulare
permanentă, loţiuni pentru ondularea
părului, preparate pentru ondularea părului,
loţiune permanentă pentru ondularea
părului, soluţii de ondulare permanentă la
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rece, produse pentru decolorarea părului,
produse pentru decolorarea şuviţelor de
păr (preparate de nuanţare), deodorante,
deodorante antiperspirante, deodorante
şi antiperspirante, deodorante de corp
(parfumerie), deodorante de uz personal,
deodorante pentru îngrijirea corpului,
deodorante de uz personal (parfumerie),
sprayuri deodorante pentru zona intimă
feminină, deodorante cu bilă (produse de
toaletă), deodorante pentru oameni sau
pentru animale, deodorante de uz personal
sub formă de batoane, loţiuni bay rum (cel
mai des utilizate ca aftershave sau apă de
colonie, dar şi ca deodorante, deasemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea
săpunului de bărbierit), deodorante pentru
picioare, săpun pentru bărbierit, produse
pentru bărbierit, gel după bărbierit, loţiuni
de bărbierit, gel pentru bărbierit, loţiune
după bărbierit, spray-uri pentru bărbierit,
lapte hidratant după bărbierit, cremă
hidratantă după bărbierit, pietre de alaun
pentru bărbierit, preparate pentru folosire
înainte de bărbierit, soluţii de bronzare,
cosmetice pentru bronzare, loţiuni pentru
bronzare, creme pentru bronzare, geluri
pentru bronzare, gel pentru bronzare,
preparate pentru bronzare artificială, loţiuni
cosmetice pentru bronzare, creme pentru
bronzarea pielii, uleiuri de bronzare de
uz cosmetic, preparate pentru hidratarea
pielii înainte de bronzare, pudre cosmetice
pentru faţă, pudre pentru faţă, creme cu
protecţie solară, preparate cu protecţie
solară, produse de protecţie solară, spray-
uri de protecţie solară, creme de protecţie
solară (cosmetic), uleiuri de protecţie
solară (cosmetic), uleiuri pentru protecţie
solară (cosmetice), preparate cosmetice
cu protecţie solară, ruj cu protecţie solară
(cosmetice), creme de protecţie solară
pentru bebeluşi, cremă cu protecţie solară
rezistentă la apă, loţiuni cu protecţie solară
(de uz cosmetic), preparate cu protecţie
solară puternică sau totală, perle de baie

(cosmetice), săruri de baie, săruri de baie
(nemedicinale), săruri de baie (nu de uz
medical), săruri de baie parfumate, săruri
pentru baie, altele decât cele pentru uz
medical, produse pentru îngrijirea dinţilor,
loţiuni pentru curăţarea dinţilor, produse
pentru lustruirea dinţilor, produse pentru
curăţarea dinţilor, paste pentru albirea
dinţilor, preparate pentru curăţarea dinţilor,
creme pentru albirea dinţilor, geluri pentru
curăţarea dinţilor, pulbere pentru curăţarea
dinţilor, pudră pentru curăţarea dinţilor,
geluri pentru albirea dinţilor, benzi de albire
a dinţilor, preparate masticabile pentru
curăţarea dinţilor, produse masticabile
pentru îngrijirea dinţilor, preparate de
albire a dinţilor, produse lichide pentru
curăţarea dinţilor, benzi de albire pentru
dinţi impregnate cu preparate de albire
a dinţilor (cosmetic), preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor, produse
pentru curăţarea dinţilor şi ape de gură,
pastă de dinţi sub formă de gumă
de mestecat, cremă pentru unghii, gel
pentru unghii, balsamuri pentru unghii,
cosmetice pentru unghii, întăritor pentru
unghii, lac de unghii, ojă de unghii,
întăritor pentru unghii (cosmetic), vârfuri
pentru unghii (cosmetic), primer pentru
unghii (cosmetic), bază pentru unghii
(cosmetic), loţiuni pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, produse
pentru întărirea unghiilor, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, lac de bază
pentru unghii, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii, strat superior
pentru lac de unghii, preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii, lac de unghii
de uz cosmetic, creioane corectoare pentru
lacul de unghii, pulbere de catifea pentru
decorarea unghiilor, straturi de acoperire
pentru sculptarea unghiilor, produse de
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îndepărtare a lacului de unghii, produse
pentru îndepărtarea lacurilor de pe unghii,
beţişoare universale cu vată de uz
personal, beţişoare de bumbac pentru
uz cosmetic, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, şerveţele cosmetice
umezite în prealabil, şerveţele umede
impregnate cu loţiuni cosmetice, produse
de machiaj pentru faţă şi corp, demachiante
pentru ochi, dischete demachiante din vată,
produse demachiante pentru ochi, creme
depilatoare, loţiuni depilatoare, pudră de
talc, pudră de talc parfumată, pudră de
talc pentru corp, pudră de talc pentru
toaletă, pudră de talc pentru bebeluşi
(nemedicinală), ceară pentru epilat, ceară
pentru mustaţă, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, agenţi de
slăbit (cosmetici), cu excepţia celor de uz
medical, lapte de migdale de uz cosmetic,
adezivi pentru uz cosmetic, geluri de uz
cosmetic, geluri cosmetice pentru ochi,
geluri hidratante (produse cosmetic), gel de
Aloe vera de uz cosmetic, parfumuri, apă
parfumată, parfumuri naturale, beţişoare
parfumate, parfumuri solide, beţisoare
parfumate, potpuriuri parfumate, creme
parfumate, şerveţele parfumate, uleiuri
parfumate, apă de parfum, aromatizanţi
pentru parfumuri, produse de parfumerie,
spray parfumat pentru casă, sprayuri
parfumate pentru corp, apă parfumată
pentru lenjerie, loţiuni parfumate pentru
corp, creme pentru corp parfumate,
parfumuri de uz personal, ulei de mentă
(parfumerie), extracte de flori (parfumerie),
produse de parfumerie sintetice, preparate
pentru parfumarea camerei, spray-uri
parfumate pentru lenjerie, uleiuri parfumate
pentru îngrijirea pielii, loţiuni parfumate
(preparate de toaletă), pudră parfumată
(de uz cosmetic), articole de parfumerie
şi odorizante, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de

cameră, loţiuni şi creme de corp parfumate,
săculeţi parfumaţi pentru mască de ochi,
uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, loţiuni pentru corp
parfumate (preparate de toaletă), articole
de parfumerie pe bază de cedru.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03732
(151) 06/06/2017
(732) POPESCU ADRIAN COSTEL,

STR. MORILOR NR. 16, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

Private Boutique
(531) Clasificare Viena: 01.01.04;

27.05.01; 27.05.04; 24.09.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03733
(151) 06/06/2017
(732) S.C. APICOLA PASTORAL-

GEORGESCU S.R.L. ,
ŞOS. GIURGIULUI NR.290E,
JUDET ILFOV, JILAVA, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, Aleea
Feteşti, Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26,
sector 3, Bucureşti

(540)
Apicell

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, săpunuri
nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru păr, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03734
(151) 06/06/2017
(732) AUREL FIERASCU,

ALEEA BARAJUL SADULUI
NR. 2, BL. Z11, SC. 4, AP.
46, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ISPOT

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

9. Aplicaţii software (programe).
38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03735
(151) 06/06/2017
(732) PIKA IMPORT-EXPORT SRL,

STR. LT. ALEXANDRU
PAULESCU NR. 29, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PIKA STUDIO
(591) Culori revendicate:albastru,

magenta, negru

(531) Clasificare Viena: 26.02.05;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, administraţie
comercială, lucrări de birou.
40. Tratamente de materiale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03736
(151) 06/06/2017
(732) Asociația Economică Germano-

Română pentru Regiunea de
Nord Vest,
STR. FRAGILOR, NR. 1, SATU
MARE, JUD. SATU MARE
COD POSTAL: 440073,TARA:
ROMANIA (RO), SATU MARE,
440073, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA,
Str. Rozelor nr.12/3, Judeţul
Maramureş, BAIA MARE, 430293

(540)

DRWSM

(591) Culori revendicate:gri deschis,
negru, roşu, galben, albastru, gri
închis

(531) Clasificare Viena: 24.07.23;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.19;
29.01.15

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03737
(151) 06/06/2017
(732) OVANEZ REMUS IONUŢ,

STR. DELTEI NR. 19, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

CRĂPELNIŢĂ
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

43. Servicii de alimentaţie publică,
restaurante, fast-fooduri, servicii de
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restaurante fast-food, bistro, servicii de
catering, bar, cafenea.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03738
(151) 06/06/2017
(732) SC INTERGAMES SRL ,

ALEEA ORHIDEELOR NR.
1, JUDETUL CONSTANTA ,
CONSTANŢA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc. B, ap. 2,
Judeţul Bacău, BACĂU, ROMANIA

(540)
CashBackSlot

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

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
articole de gimnastică şi sport, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun,
aparate pentru jocuri video.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03739
(151) 06/06/2017
(732) MARAMBEI ALINA,

BD. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 105, ET. 3, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , Str. Polonă
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

MB MaramBeauty by
ALINA MARAMBEI

(531) Clasificare Viena: 02.09.04;
03.07.19; 27.05.12; 27.05.22;
27.05.01

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni, servicii furnizate de
saloane de înfrumuseţare, servicii de
tratamente de înfrumuseţare, saloane
de frumuseţe, servicii de cosmetică,
tratamente cosmetice, consiliere cu privire
la produse cosmetice, consultanţă în
domeniul îngrijirii corpului şi a frumuseţii,
servicii de consultanţă în domeniul
machiajului, servicii de epilare, servicii de
manichiură, pedichiură, masaj.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03740
(151) 06/06/2017
(732) SC NEGRO 2000 SRL ,

BDUL METALURGIEI 136,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041837,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, Bdul. Corneliu Coposu nr. 7, bl.
104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
NEGRO 2000. DIN

SUFLET PENTRU SUFLET
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, înlocuitori de
cafea, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03742
(151) 06/06/2017
(732) CARAMAN FLORIN,

STR. CPT. CONSTANTIN
MERISESCU  NR. 31, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector
2, OP 11, BUCUREŞTI, 022511

(540)

FROLIN
(591) Culori revendicate:negru, galben,

albastru, roşu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 29.01.14

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

6. Materiale de construcţii metalice,
construcţii metalice, fierărie, articole mici
din metal, produse metalice, zăvoare
metalice pentru uşi, bolţuri plate, bolţ de
zăvorâre, bolţuri metalice, elemente de
prindere metalice, suporturi metalice pentru
construcţie, conducte metalice ramificate,
catarame din metal obişnuit [feronerie],
plăci metalice pentru construcţii, materiale
de construcţie din metal, construcţia
de accesorii de mobilă şi panouri
metalice pentru construcţii, materiale
metalice de ranforsare (pentru construcţii),
fitinguri metalice pentru construcţii, îmbinări
metalice pentru cabluri, neelectrice, cleme
metalice pentru cabluri şi conducte, cabluri
metalice, neelectrice, lanţuri metalice,
agăţători metalice pentru îmbrăcăminte,
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containere metalice [depozitare, transport],
închizătoare de uşi, neelectrice şi
accesorii metalice pentru uşi, cadre
de uşi din metal, mânere metalice
pentru uşi, inele metalice pentru uşi, foi
metalice pentru uşi grătare pentru şters
picioarele, uşi metalice, grătare metalice,
conducte metalice, pentru instalaţiile de
încălzire centralizată, conducte metalice
pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, brăţări metalice pentru fixarea
ţevilor, garduri din metal, inele de
siguranţă din metal, eclise de îmbinare
[şine], fitinguri metalice pentru construcţii,
fitinguri metalice pentru mobile, fitinguri
metalice pentru ferestre, flanşe metalice
[brăţări], matriţe metalice de turnătorie,
cadre metalice pentru construcţie, role
metalice pentru mobile, fitting-uri metalice
pentru mobile, porţi metalice, feronerie,
de mici dimensiuni, cârlige [feronerie],
feronerie, feronerie pentru uşi, feronerie
pentru ferestre, chei, scări metalice,
cutii metalice pentru corespondenţă,
lacăte, paleţi metalici pentru manipulare,
panouri metalice pentru construcţii,
bolţuri [feronerie], cleme metalice pentru
conducte, conducte metalice, ţevi metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată,
verande metalice [construcţii], acoperişuri
metalice, hidroizolaţie metalică pentru
acoperiş, şuruburi metalice, silozuri
metalice, manşoane [feronerie], broască
cu închidere automată, arcuri [feronerie],
sârmă din oţel.

7. Unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate pentru vânzare,
elevatoare agricole, unelte agricole, altele
decât cele acţionate manual, maşini
agricole, pistoale de vopsit, dispozitive cu
pernă de aer pentru mutarea sarcinilor,
pompe de aer [instalaţii de garaj],
transportoare cu bandă, curele pentru
transportoare, dispozitiv de legare a

fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor ascuţire],
lame [componente ale maşinilor], vinciuri,
maşini de dărăcit, plăci de zăvorâre,
tocătoare staţionare, ferăstrău cu lanţ,
dălţi pentru maşini, mandrine [componente
de maşini], agitatoare, cleşti de tăiat
[maşini], ambreiaje, altele decât pentru
vehiculele de teren, betoniere [maşini],
macarale [dispozitive de ridicare], cricuri
[componente de maşini], separatoare
pentru spumă/lapte', concasoare electrice
(menajere), maşini de zdrobit, cultivatoare
[maşini], cultivatoare motorizate, maşini
de tăiere, maşini de lapte, pistoane
amortizoare [componente de maşini],
maşini de ştanţat şi filetare, maşină
de ştanţare, dispozitive de evacuare
a gunoiului [deşeuri], exavatoare pentru
săpat şanţuri [pluguri], maşini de separare,
maşini de foraj, maşini electrice de găurit,
lanţuri de transmisie, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, maşini pentru
deplasarea pământului, aparate de ridicare,
curele de ridicare, lanţuri de ridicare
[componente ale maşinilor], aparate de
acţionare a elevatoarelor, generatoare
de curent în caz de urgenţă, suflante
sau ventilatoare pentru comprimarea,
absorbţia şi transportul cerealelor, maşini
pentru decojirea cerealelor, separatoare
de cereale, cutii de unsoare [componente
de maşini], inele de gresare [componente
de maşini], maşini pentru tunderea părului
animalelor, ciocane pneumatice, scule
manuale, altele decât cele acţionate
manual, aparate de manipulare a încărcării
şi descărcării, maşini automate de
manipulare [manipulatoare], grape, maşini
de recoltat, maşini de ridicat, suporturi
pentru scule, maşini de frământare, maşini
de împletit, cuţite electrice, cuţite pentru
maşini de secerat, cuţite [componente
de maşini], maşini de etichetat [maşini],
maşini de tuns iarba [maşini], maşini de
tăiat pielărie, maşini pentru prelucrarea
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pielăriei, centuri de ridicare, aparate de
ridicare, rampe de încărcare, maşini
unelte, maşini pentru industria textilă,
instalaţii de muls, maşini de măcinare,
mori pentru uz caznic, altele decât cele
manuale, mori [maşini], pietre de moară,
malaxoare [maşini], cultivatoare motozitate,
maşini de secerat şi recoltare, maşini
de secerat (cuţite pentru -), maşini de
ambalat, maşini de împachetat, maşini de
talaş, maşini de cojit, pluguri, brăzdare,
roţi ale olarilor, prese [maşini de uz
industrial], prese de vin, scripeţi, greble
pentru maşini de greblat, maşini de
greblat, maiuri [maşini], berbeci [maşini],
maşini de secerat, maşini de secerat
şi legat, maşini de secerat şi treierat,
lame de ferăstrău [componente de maşini],
ferestraie [maşini], foarfeci electrice,
brăzdare de plug, maşini de ascuţit, maşini
de legat snopi, lopeţi mecanice, site
[maşini sau componente de maşini], ciururi,
instalaţii de cernere, maşini de cernere,
pluguri de zăpadă, maşini de sortare
pentru industrie, semănătoare [maşini],
scule [componente de maşini], maşini
de compactare a gunoiului, stivuitoare,
dispozitiv legare a fânului, pluguri de
îndepărtare a gazonului, vibratoare [maşini]
pentru uz industrial, aparat de vulcanizare,
aparate de spălat, instalaţii de spălat
pentru vehicule, maşini de compactare a
gunoiului, instalaţii de evacuare a gunoiului
[maşini], încălzitoare de apă [componente
de maşini], separatoare de apă, maşini
de plivit, maşini de văruire, cricuri, turbine
eoline, prese de vin, vânturători, maşini de
prelucrare a lemnului,
8. Unelte şi scule (acţionate
manual), instrumente agricole manuale,
pulverizatoare de insecticid [unelte
manuale], sfredele [scule], topoare, maşină
de tuns barba, cosoare, cuţite de rindea
[scule], cuţite de rindea [componente
de unelte], instrumente pentru ascuţirea
lamelor, lame [scule], foarfecă pentru

peluze, burghie, ferestrău cu coardă,
ciocane marcatoare, burghie de mână,
cuţite de altoit, sfredele pentru tâmplar,
instrumente pentru marcarea vitelor,
foarfeci pentru vite, aparate pentru
ameţrrea vitelor, dălţi, satâre [cuţite],
cârlige pentru tâmplari sau dogari, răngi,
tacâmuri (cuţite, furculiţe, linguri), cuţit
de aşchiere [scule], aparate pentru
distrugerea paraziţilor din plante, stanţe
[scule manuale], săpător [scule manuale],
excavatoare cu cupă [scule manuale],
aparate de trefilat sârmă (scule manuale],
răzuitoare, burghie, maiuri pentru pământ
[unelte manuale], unelte ascuţite [unelte
manuale], pietre de polizor abrazive, pile
[scule], dispozitiv de cules fructe [unelte
manuale], unelte manuale pentru grădină,
unelte pentru altoire [unelte manuale],
pietre de polizor [unelte manuale],
meliţe [unelte manuale], coase hainault,
aparate de tuns animale [unelte manuale],
săpăligă [unelte manuale], pulverizatoare
de insecticide [unelte manuale], cricuri
de ridicare, manual, ferăstraie mecanice,
cancioc [unelte manuale], foarfece pentru
gazon [instrumente manuale], curele pentru
ascuţit din piele, leviere, cricuri manuale,
cleşti, şpacluri, scule de perforare [unelte
manuale], târnăcoape, sape [scule] aparate
de bătut bolţuri, cleşti, cuţit de rindea,
rindele, aparate pentru uciderea paraziţilor
plantelor, perforatoare [unelte manuale],
mecanisme cu clichet [unelte manuale],
foarfeci, racletă, şurubelniţe, pietre pentru
coase, coase, foarfece pentru grădină,
instrumente de ascuţit, lopeţi [scule],
seceri, cazmale [unelte manuale], matriţe
[unelte manuale], cleşti, instrmente pentru
curăţarea copacilor, mistrii, făraşe de
grădină, instrumente de tăiat ţevi, aparate
de mărunţit legume, menghine, furci pentru
plivit [unelte manuale],

35. Servicii de administrare comercială,
servicii de import-export, servicii de
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desfacere [prezentare], servicii de
aprovizionare în vederea comercializării,
servicii de cumpărare şi de vânzare pentru
terţi, achiziţie de bunuri şi servicii pentru
terţi, adunarea împreună a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora
de către clienţi, punerea împreună spre
beneficiul altora şi regruparea în avantajul
terţilor a unei varietăţi de produse şi
servicii, în scopul vânzării lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, în magazine, lanţuri de magazine,
la standuri, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, prin curier,
pe bază de comandă prin poştă, târguri,
expoziţii, on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web, prin comerţ electronic,
internet sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, vânzare
en-gross şi en-detail prin toate mijloacele,
prezentarea produselor si serviciilor
prin orice mijloace de comunicare,
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip si pe orice cale
prin corespondenţă, promovarea bunurilor
altora, servicii de intermediere comercială
între clienţi, prestatorii de servicii şi
producătorii de bunuri, demonstraţii cu
produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări
în scop promoţional, managementul
afacerilor, intermediere de achiziţii (achiziţia
de produse şi servicii pentru alte afaceri),
toate aceste servicii şi pentru produsele
menţionate în concret în listele din clasele
6,7,8.
39. Transport [livrarea bunurilor], transport
de mărfuri, împachetarea produselor,
ambalarea bunurilor, depozitare de
produse, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare, livrări de bunuri, livrări

de colete, livrări de bunuri prin comandă
poştală, servicii de curierat [mesaje sau
mărfuri], livrarea de produse, închirierea
containerelor de depozitare, transportul şi
depozitarea deşeurilor, toate aceste servicii
şi pentru produsele menţionate in concret in
listele din clasele 6,7,8.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03743
(151) 06/06/2017
(732) ATG Ceylon (Pvt) Limited,

SPUR ROAD 7, PHASE 2, IPZ,
KATUNAYAKE, **, SRI_LANKA

(740) ROMINVENT SA, Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1,
BUCUREŞTI, 011882

(540)
MAXIFLEX

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

9. Mănuşi de protecţie, mănuşi de protecţie
industrială.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03744
(151) 06/06/2017
(732) SC EDITURA GAMA SRL,

ŞOS. PĂCURARI NR. 93-95, BL.
474, TR. B, PARTER, JUDETUL
IASI, IAŞI, 700544, ROMANIA

(540)

MultiQ
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 29.01.15

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen şi pentru artişti, pensule, material
didactic şi de instruire, foi, folii şi pungi
din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, caractere şi clişee tipografice.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03745
(151) 06/06/2017
(732) SC DM DROGHERIE MARKT

SRL,
BD. MIHAI VITEAZU NR. 30B,
JUD. TIMIS, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud.
Timiş, TIMIŞOARA

(540)

DM BABYBONUS
(591) Culori revendicate:mov, roz, gri,

alb, negru, albastru, roşu, galben

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
26.01.18; 29.01.15; 02.05.01;
02.05.06; 02.05.23; 09.01.10

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

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.
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.
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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
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25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03746
(151) 06/06/2017
(732) PUBLIC AFFAIRS AND LOBBY

CONSULTING SRL,
BD. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
31, ET. 2, CAM. 4, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
VIA SACRA

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

35. Servicii d import-export, regruparea în
avantajul terţilor a următoarelor produse:
vin alb, vin roze şi vin roşu, apă minerală
plată şi apă minerală carbogazificată,
apă îmbogăţită cu vitamine, apă de
trandafir de băut, miere naturală bio şi
miere convenţională, dulceaţă de trandafir,
dulceaţă de flori şi dulceaţă de fructe
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39. Ambalarea următoarelor produse: vin
alb, vin roze şi vin roşu, apă minerală
plată şi apă minerală carbogazificată,
apă îmbogăţită cu vitamine, apă de
trandafir de băut, miere naturală bio şi
miere convenţională, dulceaţă de trandafir,
dulceaţă de flori şi dulceaţă de fructe.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03747
(151) 06/06/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL INDEPENDENTEI,
NR. 319G, ET. 7, CAMERA
D, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROCK FM It Rocks!
(591) Culori revendicate:gri, alb, roşu,

negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14; 26.01.18

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, de supraveghere, geodezice,
topografice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranşă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distributia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului, imaginilor şi datelor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice,
CD-uri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software (programe).
În special: suporturi de sunete, de imagini
şi de date, în special benzi audio, casete
audio şi video, discuri compacte, discuri
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acustice, benzi video, dischete, CD-ROM-
uri, toate produsele menţionate anterior,
în formă înregistrată şi neînregistrată,
suporturi de înregistrare magnetică,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitală, casete pentru jocuri
video, fişiere de muzică, descărcabile,
fişiere de imagini, descărcabile, sunete
de apel pentru telefoane mobile,
descărcabile, mediaplayere portabile,
aparate şi instrumente optice, în special
ochelari, ochelari smart, ochelari de
soare, lentile pentru ochelari, rame
de ochelari, portochelari, software de
calculator, software pentru jocuri, aparate
mobile de telecomunicaţii, programe de
aplicaţie (aplicaţii descărcabile), programe
de calculator şi pentru jocuri, software,
software aplicaţie (aplicaţii înregistrate
şi descărcabile) pentru calculatoare,
notebookuri, laptopuri, tablete, telefoane
inteligente şi terminale mobile, inele
smart, dispozitive pentru efecte electrice
şi electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, interfeţe audio, egalizatoare
audio, comenzi (transmiţătoare) electronice
pentru maşini/echipamente, huse şi filme
de protecţie pentru telefoane smart,
tablete, calculatoare, terminale interactive
touch screen, şnururi (curele) pentru
telefoane, căşti audio-video pentru realitate
virtuală, căşti audio, kit-uri hands-
free pentru telefoane, table interactive,
mixere audio, console audio mixer, chei
electronice (pentru telecomandă), pixuri
şi agende electronice, partituri electronice
(descărcabile), publicaţii electronice,
compase pentru măsurat, alarme acustice,
dispozitive de memorie de calculator, flash
drive USB, dispozitive periferice pentru
calculatoare, brăţări magnetice, carduri
magnetice, smart carduri, ceasuri smart
(dispozitive de înregistrare a timpului),
lumini intermitente şi de semnalizare
(dispozitive de semnalizare), ecrane
fluorescente, joystick-uri, magneţi, baterii

solare, celule fotovoltaice, lanterne de
semnalizare, dispozitive de semnalizare,
luminoasă sau mecanică, însemne diverse,
aparate şi dispozitive de înregistrare,
transmitere şi reproducere a sunetului,
transmitatoare de telecomunicaţii (şi seturi).
16. Hârtie, carton, materiale pentru
legătorie, fotografii, produse de imprimerie,
în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţ
iuni, manuale de utilizare şi calendare,
agende, partituri muzicale, albume, port-
bilete, washi, papetărie, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), materiale
de instruire sau învăţământ, instrumente
pentru desenat, cărţi poştale din carton şi
hârtie, batiste şi şerveţele demachiante, din
hârtie, sacoşe, huse, genţi de ambalare
din hârtie sau material plastic, suporturi
din hârtie sau carton, fanioane, steaguri,
bannere, ghirlande din hartie, materiale
plastice pentru ambalaje, feţe de masă,
naproane, şervete, serveţele de masă
din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante, etichete din hartie sau carton
(papetărie), materiale pentru imprimat.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, şi
în special:
marketing, cercetarea pieţei, studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanţă în conducerea
şi organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte pentru terţi pentru achiziţia
şi vânzarea de bunuri, intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii, sondaje de
opinie, cercetare în
domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea
vânzarilor (pentru terţi), închiriere
de material publicitar, închirierea
spaţiilor publicitare, închiriererea minutelor
publicitare în cadrul mediilor de
comunicare, publicitate şi orice fel
de comunicare comercială audiovizuală,
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în special radiofonică, televizată,
cinematografică, imprimata, prin videotext,
teletext, prin internet/online, mail sau prin
orice tehnică sau metodă, comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii
publice (relaţii publice) şi marketing,
comenzi telefonice pentru teleshopping,
telemarketing, publicare de materiale
promoţionale, producţie de film publicitar,
clipuri publicitare audio-video, intermediere
de filme publicitare şi orice
fel de producţii audio-video publicitare,
scrierea şi publicarea textelor publicitare,
actualizarea materialului publicitar, scrierea
de scenarii cu scopuri publicitare, difuzarea
materialelor publicitare, prezentare de
produse în mediile de comunicare,
compilare, sistematizare şi actualizarea
datelor în baza de date a
calculatorului, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, intermedierea de
contracte (pentru terţi, inclusiv artişti),
intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, pregatirea
secţiunilor publicitare, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu
scop publicitar, organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage şi
prospecte publicitare, gestionare de fişiere
informatice, preluare telefonică şi/sau
computerizată de comenzi pentru oferte de
cumpăraturi pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi
realizarea de prezentări şi de alte oferte
informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale şi pe internet, în alte reţele de
date, în servicii online, precum şi prin tehnici
multimedia, organizare şi realizare de
prezentări multimedia în scopuri publicitare,

dezvoltare de conceptii de publicitate,
publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie
şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare,
compunere, inregistrare/fixare si publicare
de texte publicitare, servicii de planificare
pentru publicitate, publicarea de produse
de imprimerie (şi în format electronic)
în scopuri publicitare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare,
difuzarea de anunţuri/spoturi publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare de date în reţele de
date computerizate, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, înregistrarea
comunicărilor şi informaţiilor scrise,
actualizarea şi întreţinerea informaţiilor în
registre, compilarea de date şi index-
uri în scop comercial şi publicitar,
producţia de programe de teleshopping,
consultanţă privind strategii de relaţii
cu publicul, intermedierea abonamentelor
privind serviciile de telecomunicaţii pentru
terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe
de radiodifuziune, televiziune, videotext,
teletext, difuzare sau retransmisie de
programe de radiodifuziune/televiziune prin
internet, cablu, satelit, reţele computerizate,
reţele de fibră optică şi orice alt tip
de medii de transmisie, inclusiv wireless,
difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, colectarea
si livrarea de ştiri (agenţii de presă),
colectare şi livrarea de informaţii generale
în cadrul serviciilor agenţiilor de presă,
transmisie de sunet, imagine şi date prin
cablu, satelit, reţele computerizate, cabluri
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telefonice şi ISDN şi orice alt tip de
medii de transmisie, inclusiv streaming de
date, transmisia asistata de computer a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea accesului
la informaţii memorate în baze de date,
inclusiv pe internet, şi prin internet şi
în special prin sisteme de calculatoare,
cu comunicare interactivă, furnizare de
acces la informaţii pe internet, în special
în domeniul radiodifuziunii, televiziunii pe
internet, furnizarea de chatroom pe internet
si de forumuri de discuţii online, punerea
la dispoziţie a unui portal online, servicii
de transmisii media audiovizuale la cerere:
radiodifuziune/televiziune pentru abonaţi,
în special sub formă de televiziune plătită
şi video, la cerere, telecomunicaţii prin
intermediul platformelor si portalurilor de
internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin
reţele de comunicaţii locale
sau globale, furnizarea şi închirierea
timpilor de acces la baze de date deservite
de computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii, transmiterea de
felicitări online, transmisia de fişiere
digitale, servicii de buletine electronice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea
de mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii de
amuzament, divertisment radio, pe Internet
sau televizat, informaţii despre distracţii şi
orice posibilităţi de recreere, producţie de
programe sau emisiuni de film, televiziune,
radio, videotext şi teletext (cu excepţia celor
în scop publictar), producţie de filme, altele
decât filmele publicitare, producţie de benzi
(casete) audio/video, editare

audio-video, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune/radio,
închiriere de instrumente muzicale,
închiriere de aparatură de iluminat
pentru studiouri de televiziune, producţia
de muzică, productia de spectacole,
concerte, servicii artistice prestate de
orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct şi
de festivaluri, inclusiv de film, organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizare şi coordonare de
concerte, conferinţe, colocvii, organizare
şi coordonare de concursuri sau de
orice fel de competiţii, educative sau de
amuzament, loterii, reprezentaţii teatrale,
organizare de spectacole, servicii de
impresari, prezentări şi închiriere de filme
TV sau cinematogragfice, închirierea de
înregistrări de sunete, îngrijire redacţională
a apariţiilor pe internet, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme
TV sau cinematografice, microfilmare,
furnizarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-
line a cărţilor sau periodicelor, jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare,
furnizarea de muzică si/sau video on-
line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescărcabile, prin servicii audiovizuale
la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii
media audiovizuale la cerere, scrierea de
texte.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri
electronice de programe de televiziune
(software), programare pentru calculatoare,
actualizare de software pentru baze de
date, instalare şi întreţinere de software
pentru bazele de date, creare si editare de
software şi de jocuri de calculator, închiriere
de software pentru calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, găzduirea de site-
uri web,
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închiriere de programe video şi de imagine
(software), creare, redactare, dezvoltare de
conţinuturi multimedia şi pentru aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare si închiriere de software şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile si pentru telefonie
mobila (aplicaţii), furnizare de software la
cerere, conversia de date şi documente din
medii fizice în medii electronice, conversia
datelor şi programelor pentru calculator
(altele decăt conversia fizică), crearea de
baze de date electronice.
45. Licenţierea proprietăţii intelectuale,
cesiunea sau orice altă formă de
transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuală, administrarea şi distribuirea
de licenţe pentru proprietate industrială
şi pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză,
comerţul cu licenţe de film, radio,
televiziune, audio şi/sau video, acordarea
de licenţe de software pentru calculatoare
(servicii juridice), monitorizarea drepturilor
de proprietate intelectuală, gestionarea
drepturilor de autor, intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă
(servicii juridice), intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare
în televiziune şi radio, în special de
drepturi pentru transmisia de evenimente
la televizor/radio, incluzând evenimente
sportive, prin acordare de licenţă,
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi asupra/pentru reportaje de presă,
radio, televiziune şi film, inclusiv pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine,
prin acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare
de drepturi asupra reportajelor de ziar
şi de revistă, inclusiv pentru publicatii
on-line, prin acordare de licenţă (servicii
juridice), administrare, intermediere şi orice
fel de valorificare de drepturi de emisie,

difuzare, redifuzare, distribuire, inchiriere,
imprumut, traducere, adaptare, realizare
de opere derivate şi orice alte drepturi
legale de utilizare asupra programelor
radio şi/sau de televiziune şi asupra
oricaror alte producţii de sunet şi/sau de
imagine, prin acordare de licenţă/cesiune
sau orice alta forma de transmitere a
drepturilor (servicii juridice), intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio,
emisiunilor de televiziune/radio, serialelor
de televiziune/radio, spectacolelor de
televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri
sau concursuri pentru televiziune/radio,
inclusiv scenarii şi elementele principale
de realizare a acestora, precum în special
titluri, sigle, concepere de spectacole, idei
de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări
de spectacole, tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi valorificare de
drepturi asupra programelor de aplicaţii
pentru sisteme computerizate mobile şi/
sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra
continuţurilor acestora, prin acordare de
licenta/cesiune (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03748
(151) 06/06/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL INDEPENDENTEI,
NR. 319G, ET. 7, CAMERA
D, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROCK FM It Rocks!
(591) Culori revendicate:gri, alb, roşu,

negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14; 26.01.18

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, de supraveghere, geodezice,
topografice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranşă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distributia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului, imaginilor şi datelor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice,
CD-uri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software (programe).
În special: suporturi de sunete, de imagini
şi de date, în special benzi audio, casete
audio şi video, discuri compacte, discuri
acustice, benzi video, dischete, CD-ROM-
uri, toate produsele menţionate anterior,
în formă înregistrată şi neînregistrată,
suporturi de înregistrare magnetică,

compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitală, casete pentru jocuri
video, fişiere de muzică, descărcabile,
fişiere de imagini, descărcabile, sunete
de apel pentru telefoane mobile,
descărcabile, mediaplayere portabile,
aparate şi instrumente optice, în special
ochelari, ochelari smart, ochelari de
soare, lentile pentru ochelari, rame
de ochelari, portochelari, software de
calculator, software pentru jocuri, aparate
mobile de telecomunicaţii, programe de
aplicaţie (aplicaţii descărcabile), programe
de calculator şi pentru jocuri, software,
software aplicaţie (aplicaţii înregistrate
şi descărcabile) pentru calculatoare,
notebookuri, laptopuri, tablete, telefoane
inteligente şi terminale mobile, inele
smart, dispozitive pentru efecte electrice
şi electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, interfeţe audio, egalizatoare
audio, comenzi (transmiţătoare) electronice
pentru maşini/echipamente, huse şi filme
de protecţie pentru telefoane smart,
tablete, calculatoare, terminale interactive
touch screen, şnururi (curele) pentru
telefoane, căşti audio-video pentru realitate
virtuală, căşti audio, kit-uri hands-
free pentru telefoane, table interactive,
mixere audio, console audio mixer, chei
electronice (pentru telecomandă), pixuri
şi agende electronice, partituri electronice
(descărcabile), publicaţii electronice,
compase pentru măsurat, alarme acustice,
dispozitive de memorie de calculator, flash
drive USB, dispozitive periferice pentru
calculatoare, brăţări magnetice, carduri
magnetice, smart carduri, ceasuri smart
(dispozitive de înregistrare a timpului),
lumini intermitente şi de semnalizare
(dispozitive de semnalizare), ecrane
fluorescente, joystick-uri, magneţi, baterii
solare, celule fotovoltaice, lanterne de
semnalizare, dispozitive de semnalizare,
luminoasă sau mecanică, însemne diverse,
aparate şi dispozitive de înregistrare,
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transmitere şi reproducere a sunetului,
transmitatoare de telecomunicaţii (şi seturi).
16. Hârtie, carton, materiale pentru
legătorie, fotografii, produse de imprimerie,
în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţ
iuni, manuale de utilizare şi calendare,
agende, partituri muzicale, albume, port-
bilete, washi, papetărie, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), materiale
de instruire sau învăţământ, instrumente
pentru desenat, cărţi poştale din carton şi
hârtie, batiste şi şerveţele demachiante, din
hârtie, sacoşe, huse, genţi de ambalare
din hârtie sau material plastic, suporturi
din hârtie sau carton, fanioane, steaguri,
bannere, ghirlande din hartie, materiale
plastice pentru ambalaje, feţe de masă,
naproane, şervete, serveţele de masă
din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante, etichete din hartie sau carton
(papetărie), materiale pentru imprimat.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, şi
în special:
marketing, cercetarea pieţei, studii de piaţă,
analiză de piaţă, consultanţă în conducerea
şi organizarea afacerilor, intermedieri de
afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte pentru terţi pentru achiziţia
şi vânzarea de bunuri, intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii, sondaje de
opinie, cercetare în
domeniul publicităţii, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea
vânzarilor (pentru terţi), închiriere
de material publicitar, închirierea
spaţiilor publicitare, închiriererea minutelor
publicitare în cadrul mediilor de
comunicare, publicitate şi orice fel
de comunicare comercială audiovizuală,
în special radiofonică, televizată,
cinematografică, imprimata, prin videotext,
teletext, prin internet/online, mail sau prin
orice tehnică sau metodă, comercializare

publicitară, şi anume publicitate, relaţii
publice (relaţii publice) şi marketing,
comenzi telefonice pentru teleshopping,
telemarketing, publicare de materiale
promoţionale, producţie de film publicitar,
clipuri publicitare audio-video, intermediere
de filme publicitare şi orice
fel de producţii audio-video publicitare,
scrierea şi publicarea textelor publicitare,
actualizarea materialului publicitar, scrierea
de scenarii cu scopuri publicitare, difuzarea
materialelor publicitare, prezentare de
produse în mediile de comunicare,
compilare, sistematizare şi actualizarea
datelor în baza de date a
calculatorului, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, intermedierea de
contracte (pentru terţi, inclusiv artişti),
intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
publicitate, în special dezvoltare strategică
şi planificarea campaniilor, pregatirea
secţiunilor publicitare, management de
proiect şi evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu
scop publicitar, organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage şi
prospecte publicitare, gestionare de fişiere
informatice, preluare telefonică şi/sau
computerizată de comenzi pentru oferte de
cumpăraturi pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi
realizarea de prezentări şi de alte oferte
informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale şi pe internet, în alte reţele de
date, în servicii online, precum şi prin tehnici
multimedia, organizare şi realizare de
prezentări multimedia în scopuri publicitare,
dezvoltare de conceptii de publicitate,
publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie
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şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare,
compunere, inregistrare/fixare si publicare
de texte publicitare, servicii de planificare
pentru publicitate, publicarea de produse
de imprimerie (şi în format electronic)
în scopuri publicitare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare,
difuzarea de anunţuri/spoturi publicitare,
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare, stocare de date în reţele de
date computerizate, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, înregistrarea
comunicărilor şi informaţiilor scrise,
actualizarea şi întreţinerea informaţiilor în
registre, compilarea de date şi index-
uri în scop comercial şi publicitar,
producţia de programe de teleshopping,
consultanţă privind strategii de relaţii
cu publicul, intermedierea abonamentelor
privind serviciile de telecomunicaţii pentru
terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe
de radiodifuziune, televiziune, videotext,
teletext, difuzare sau retransmisie de
programe de radiodifuziune/televiziune prin
internet, cablu, satelit, reţele computerizate,
reţele de fibră optică şi orice alt tip
de medii de transmisie, inclusiv wireless,
difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, colectarea
si livrarea de ştiri (agenţii de presă),
colectare şi livrarea de informaţii generale
în cadrul serviciilor agenţiilor de presă,
transmisie de sunet, imagine şi date prin
cablu, satelit, reţele computerizate, cabluri
telefonice şi ISDN şi orice alt tip de
medii de transmisie, inclusiv streaming de
date, transmisia asistata de computer a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea accesului

la informaţii memorate în baze de date,
inclusiv pe internet, şi prin internet şi
în special prin sisteme de calculatoare,
cu comunicare interactivă, furnizare de
acces la informaţii pe internet, în special
în domeniul radiodifuziunii, televiziunii pe
internet, furnizarea de chatroom pe internet
si de forumuri de discuţii online, punerea
la dispoziţie a unui portal online, servicii
de transmisii media audiovizuale la cerere:
radiodifuziune/televiziune pentru abonaţi,
în special sub formă de televiziune plătită
şi video, la cerere, telecomunicaţii prin
intermediul platformelor si portalurilor de
internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin
reţele de comunicaţii locale
sau globale, furnizarea şi închirierea
timpilor de acces la baze de date deservite
de computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii, transmiterea de
felicitări online, transmisia de fişiere
digitale, servicii de buletine electronice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea
de mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii de
amuzament, divertisment radio, pe Internet
sau televizat, informaţii despre distracţii şi
orice posibilităţi de recreere, producţie de
programe sau emisiuni de film, televiziune,
radio, videotext şi teletext (cu excepţia celor
în scop publictar), producţie de filme, altele
decât filmele publicitare, producţie de benzi
(casete) audio/video, editare
audio-video, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune/radio,
închiriere de instrumente muzicale,
închiriere de aparatură de iluminat
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pentru studiouri de televiziune, producţia
de muzică, productia de spectacole,
concerte, servicii artistice prestate de
orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct şi
de festivaluri, inclusiv de film, organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizare şi coordonare de
concerte, conferinţe, colocvii, organizare
şi coordonare de concursuri sau de
orice fel de competiţii, educative sau de
amuzament, loterii, reprezentaţii teatrale,
organizare de spectacole, servicii de
impresari, prezentări şi închiriere de filme
TV sau cinematogragfice, închirierea de
înregistrări de sunete, îngrijire redacţională
a apariţiilor pe internet, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme
TV sau cinematografice, microfilmare,
furnizarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-
line a cărţilor sau periodicelor, jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare,
furnizarea de muzică si/sau video on-
line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescărcabile, prin servicii audiovizuale
la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii
media audiovizuale la cerere, scrierea de
texte.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri
electronice de programe de televiziune
(software), programare pentru calculatoare,
actualizare de software pentru baze de
date, instalare şi întreţinere de software
pentru bazele de date, creare si editare de
software şi de jocuri de calculator, închiriere
de software pentru calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, găzduirea de site-
uri web,
închiriere de programe video şi de imagine
(software), creare, redactare, dezvoltare de
conţinuturi multimedia şi pentru aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare,

dezvoltare si închiriere de software şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile si pentru telefonie
mobila (aplicaţii), furnizare de software la
cerere, conversia de date şi documente din
medii fizice în medii electronice, conversia
datelor şi programelor pentru calculator
(altele decăt conversia fizică), crearea de
baze de date electronice.
45. Licenţierea proprietăţii intelectuale,
cesiunea sau orice altă formă de
transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuală, administrarea şi distribuirea
de licenţe pentru proprietate industrială
şi pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză,
comerţul cu licenţe de film, radio,
televiziune, audio şi/sau video, acordarea
de licenţe de software pentru calculatoare
(servicii juridice), monitorizarea drepturilor
de proprietate intelectuală, gestionarea
drepturilor de autor, intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă
(servicii juridice), intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare
în televiziune şi radio, în special de
drepturi pentru transmisia de evenimente
la televizor/radio, incluzând evenimente
sportive, prin acordare de licenţă,
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi asupra/pentru reportaje de presă,
radio, televiziune şi film, inclusiv pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine,
prin acordare de licenţă (servicii juridice),
intermediere, valorificare şi administrare
de drepturi asupra reportajelor de ziar
şi de revistă, inclusiv pentru publicatii
on-line, prin acordare de licenţă (servicii
juridice), administrare, intermediere şi orice
fel de valorificare de drepturi de emisie,
difuzare, redifuzare, distribuire, inchiriere,
imprumut, traducere, adaptare, realizare
de opere derivate şi orice alte drepturi
legale de utilizare asupra programelor
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radio şi/sau de televiziune şi asupra
oricaror alte producţii de sunet şi/sau de
imagine, prin acordare de licenţă/cesiune
sau orice alta forma de transmitere a
drepturilor (servicii juridice), intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio,
emisiunilor de televiziune/radio, serialelor
de televiziune/radio, spectacolelor de
televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri
sau concursuri pentru televiziune/radio,
inclusiv scenarii şi elementele principale
de realizare a acestora, precum în special
titluri, sigle, concepere de spectacole, idei
de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări
de spectacole, tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi valorificare de
drepturi asupra programelor de aplicaţii
pentru sisteme computerizate mobile şi/
sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra
continuţurilor acestora, prin acordare de
licenta/cesiune (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03749
(151) 06/06/2017
(732) SC FABRYO CORPORATION

SRL ,
ŞOS. OLTENITEI NR. 202B, JUDET
ILFOV, POPEŞTI LEORDENI, *,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, Str.
Popa Savu nr. 42, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AplaLux vopsea superlavabilă
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
27.05.01; 27.05.02

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

2. Pigmenţi, coloranţi, lacuri şi vopsele
pentru lemn şi metal, acoperiri lavabile,
diluant, diluanţi pentru lacuri, diluanţi pentru
vopsele, amorsă, emailuri (lacuri), email
(lac) pentru lemn, vopsele email, uleiuri
pentru conservarea lemnului, baiţuri pentru
lemn, grunduri pentru metal şi lemn, lacuri,
chituri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03750
(151) 06/06/2017
(732) ANAMAR OPTIMAC SRL ,

STR. 13 DECEMBRIE NR.
129, SC. A, ET. 6, AP. 56, JUD.
BRASOV,  BRAŞOV, ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, Bdul. Carol I, nr. 4, Clădirea
Habitat, corp A, et. 1, cam. 107,
jud. Iaşi, IAŞI , ROMANIA

(540)

ANAMAR OPTIMAC
ECOOPTICA Deschidem

ochii braşovenilor din 2011
(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb,

negru

(531) Clasificare Viena: 02.09.04;
04.05.05; 16.03.17; 24.13.24;
27.05.01

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

35. Vânzarea de ochelari, lentile de
contact şi alte produse similare în locaţii
specializate.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/06/2017

44. Servicii de consultanţă în domeniul
optic (servicii medicale).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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