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Cereri Mărci publicate în 18/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06438 11/10/2017 Lucian Timofanovici All You Can Wine

2 M 2017 06470 11/10/2017 SC CHINA TOBACCO
INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL

Dubliss

3 M 2017 06518 11/10/2017 PROFINE ROMANIA SRL PROFILE GERMANE
CU TRADIŢIE PENTRU
FERESTRELE VIITORULUI

4 M 2017 06519 11/10/2017 SC BUCOVINA WOOD
CONSTRUCT 2012 SRL

QUSINE

5 M 2017 06520 11/10/2017 SC ALEX TRANS MASTER
CERAL SRL

Pensiunea Cheile Zanoagei

6 M 2017 06521 11/10/2017 DAVID-VASILE SBÎRCEA Arpa CAFFE ITALIANO

7 M 2017 06522 11/10/2017 MAGDOLNA MURESAN Sosuri FOUR ROSES

8 M 2017 06523 11/10/2017 TIBERIU MARGHESCU ONO youareono

9 M 2017 06524 11/10/2017 UNITATEA EXECUTIVA
PENTRU FINANTAREA
INVATAMANTULUI SUPERIOR,
A CERCETARII, DEZVOLTARII
SI INOVARII

Future of Higher Education
Bologna Process Researchers'
Conference

10 M 2017 06525 11/10/2017 OMV PETROM MARKETING
SRL

OMV Commercial CLOSE TO
YOU

11 M 2017 06526 11/10/2017 ASOCIATIA DIACONIA FILIALA
MAGURELE

GOANA DUPA SANATATE

12 M 2017 06527 11/10/2017 REMEDICA IP LIMITED SUN-D3

13 M 2017 06528 11/10/2017 SC ONYX BEACON SRL TRACKO

14 M 2017 06529 11/10/2017 LOGIS PROJECT S.R.L. TOMIS ESTATE

15 M 2017 06530 11/10/2017 LOGIS PROJECT S.R.L. GRUP TOMIS

16 M 2017 06531 11/10/2017 RADIO GUERRILLA SRL GUERRILLA CAFFEEE

17 M 2017 06532 11/10/2017 ELA GRUP STYLE SRL Claudia M

18 M 2017 06533 11/10/2017 SC KILLER SRL DRACULA

19 M 2017 06534 11/10/2017 SC BERE A LA CLUJ SRL COSMOSPOLIT

20 M 2017 06535 11/10/2017 STAS-MOBILA SRL sm EST.2004 STAS MOBILA
quality style comfort

21 M 2017 06536 11/10/2017 RADIO GUERRILLA SRL Radio Guerrilla. Gândeşte cu
capul tău!
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(210) M 2017 06438
(151) 11/10/2017
(732) Lucian Timofanovici, STR.

CUZA VODĂ NR. 46 , SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
All You Can Wine

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

41. Organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06470
(151) 11/10/2017
(732) SC CHINA TOBACCO

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL, STR.
CERNICA NR. 21, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ROMANIA

(540)

Dubliss
(591) Culori revendicate:auriu, argintiu,

alb, negru

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.19; 29.01.14

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebelusi, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente,

materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice,
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case de marcat, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06518
(151) 11/10/2017
(732) PROFINE ROMANIA SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 152-156,
JUDEŢUL ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ROMANIA

(540)
PROFILE GERMANE

CU TRADIŢIE PENTRU
FERESTRELE VIITORULUI

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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19. Materiale de construcţii din
materiale plastice, materiale de construcţii
nemetalice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06519
(151) 11/10/2017
(732) SC BUCOVINA WOOD

CONSTRUCT 2012 SRL, ARGEL
NR. 64, JUDDEŢUL SUCEAVA, *,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

QUSINE
(591) Culori revendicate:maro, negru,

gri, albastru

(531) Clasificare Viena: 26.13.25;
27.05.01; 29.01.14

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

43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06520
(151) 11/10/2017
(732) SC ALEX TRANS MASTER

CERAL SRL, ŞOS. GĂEŞTI
NR. 10, JUDEŢUL ARGEŞ,
SLOBOZIA, 117660, ROMANIA

(540)
Pensiunea Cheile Zanoagei

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

43. Servicii de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06521
(151) 11/10/2017
(732) DAVID-VASILE SBÎRCEA,

COMUNA ILIŞEŞTI NR. 118,
JUDEŢUL SUCEAVA, SAT
ILIŞEŞTI, ROMANIA

(540)

Arpa CAFFE ITALIANO
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 01.15.11;
11.03.03; 24.07.23; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(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,
servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06522
(151) 11/10/2017
(732) MAGDOLNA MURESAN, STR.

VALEA LARGĂ NR. 57, JUDEŢUL
BRAŞOV, SACELE, ROMANIA

(540)
Sosuri FOUR ROSES

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

2. Coloranţi alimentari naturali de origine
vegetală.
30. Sosuri şi în special sosuri de carne
şi pentru salate, condimente, produse de
uz alimentar pentru fragezirea cărnii, paste
alimentare, maioneze.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06523
(151) 11/10/2017
(732) TIBERIU MARGHESCU,

STR. DALIEI NR. 8, COMUNA
CHIAJNA, JUDEŢUL ILFOV, SAT
ROŞU, ROMANIA

(540)

ONO youareono
(531) Clasificare Viena: 24.17.08;

24.17.25; 27.05.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06524
(151) 11/10/2017
(732) UNITATEA EXECUTIVA PENTRU

FINANTAREA INVATAMANTULUI
SUPERIOR, A CERCETARII,
DEZVOLTARII SI INOVARII , STR.
I. D. MENDELEEV NR. 21-25,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010362,
ROMANIA

(540)

Future of Higher Education
Bologna Process

Researchers' Conference
(591) Culori revendicate:albastru, negru,

alb

(531) Clasificare Viena: 01.13.15;
05.01.05; 05.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06525
(151) 11/10/2017
(732) OMV PETROM MARKETING

SRL , STR. CORALILOR NR.
22, PETROM CITY, CLĂDIREA
INFINITY, OVAL B, ET. 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013329,
ROMANIA

(540)

OMV Commercial
CLOSE TO YOU

(591) Culori revendicate:verde, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

4. Uleiuri industriale și unsori, lubrifianți,
combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) și iluminanți, gaze
natural, energie electrica.
35. Servicii de contabilitate, prelucrare
de date computerizate și de gestionare a
bazelor de date și servicii de
marketing în domeniul generării,
transportului și comercializării produselor
petroliere, gazelor, energiei
electrice și a altor produse
conexe, comercializarea gazelor naturale,
petrolului, lichidelor de gaze naturale,
gazului petrolier lichefiat, produselor
petrochimice pentru și de la alții,
cumpărarea de gaze naturale, petrol,
gaz petrolier lichefiat, petrochimice pentru
și de la alții, promovarea vânzărilor pentru
terţi şi anume emitere
de carduri de fidelitate.
36. Asigurări, afaceri financiare, servicii
financiare si anume, servicii de card de
credit, servicii de card de debit,

furnizarea de servicii de brokeraj cu privire
la petrol, gaze, electricitate și produse
energetice aferente,
furnizarea de finanțare pentru produse
petroliere, gaze, electrice și produse
conexe, servicii de gestionare
a riscurilor financiare, emitere de carduri de
credit si de debit pentru autoservire la staţii
de alimentare.
39. Transport, livrare, distributie, si
depozitare de lichide care contin
hidrocarburi, petrol, gaze, biogas, gaz
natural, combustibili, electricitate, energies
si produse din acestea, depozitarea gazelor
naturale, petrolului,
motorinei, lichidelor de gaze naturale, a
gazului petrolier lichefiat, a petrochimiei, a
condensatului, a
reziduurilor și a produselor petroliere
rafinate, transportul gazelor naturale și
petrolului prin conducte sau
camioane, transportul și livrarea de gaze
naturale, lichide conexe, condens, reziduuri
și produse petroliere
rafinate cu camionul, distribuirea și punerea
la dispoziție a puterii de achiziție și a
produselor sale
secundare pentru și către alte părți, și
anume energia electrică și subprodusele
sale generate de cogenerare,
motorină, gaze naturale, petrol, lichide
de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
cărbune și surse de energie
conexe , depozitarea gazelor naturale pe
termen lung, petrol, gaz petrolier lichefiat,
produse petrochimice și /
sau produse petroliere rafinate.
40. Prelucrarea petrolului, exploatarea
cogenerării și a altor instalații electrice de
producție nereglementate
pentru terți, funcţionarea echipamentelor
de generare a energiei electrice și a altor
instalații.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06526
(151) 11/10/2017
(732) ASOCIATIA DIACONIA FILIALA

MAGURELE, STR. UNIRII NR. 63,
JUDEŢUL ILFOV, MĂGURELE,
ROMANIA

(540)
GOANA DUPA SANATATE

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06527
(151) 11/10/2017
(732) REMEDICA IP LIMITED, GRIVA

DIGENI 115, TRIDENT CENTRE, ,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL.
M106, SC. 4, ET. 4, AP. 117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

SUN-D3
(591) Culori revendicate:negru, gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.07.11;
01.03.02; 01.15.09

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi
de uz veterinar, alimente, preparate,
substanţe şi băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, suplimente
dietetice pentru oameni şi animale de
uz medical, preparate şi substanţe
medicinale, suplimente alimentare de uz
medical, suplimente alimentare pe bază
de vitamine şi/sau minerale, suplimente
nutritive, medicamente, băuturi de uz
medicinal, ceaiuri medicinale, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau
medical, dulciuri farmaceutice, suplimente
homeopate, alimente pentru bebeluşi,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
produse sanitare de uz medical, preparate
şi articole dentare, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectant şi antiseptice, creme, loţiuni,
geluri, săpunuri, sampoane, preparat de
toaletă medicinale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06528
(151) 11/10/2017
(732) SC ONYX BEACON SRL, STR.

ÎNTRE LACURI NR. 45, ET. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400591, ROMANIA

(540)
TRACKO

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

9. Software (programe pentru computer).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06529
(151) 11/10/2017
(732) LOGIS PROJECT S.R.L.,

STR. DACIA NR. 35, PARTER,
JUDEŢUL CONSTANŢA, OVIDIU,
ROMANIA

(540)
TOMIS ESTATE

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

35. Servicii de promovare, reclamă în
domeniul imobiliar.
36. Servicii imobiliare (dezvoltare).
37. Construcţii şi realizarea de ansambluri
rezidenţiale, servicii prestate în domeniul
construcţiilor civile, respectiv ansambluri
rezidenţiale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06530
(151) 11/10/2017
(732) LOGIS PROJECT S.R.L.,

STR. DACIA NR. 35, PARTER,
JUDEŢUL CONSTANŢA, OVIDIU,
ROMANIA

(540)
GRUP TOMIS

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

35. Servicii de promovare, reclamă în
domeniul imobiliar.
36. Servicii imobiliare (dezvoltare).
37. Construcţii şi realizarea de ansambluri
rezidenţiale, servicii prestate în domeniul
construcţiilor civile, respectiv ansambluri
rezidenţiale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06531
(151) 11/10/2017
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GUERRILLA CAFFEEE
(591) Culori revendicate:maro închis,

maro deschis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 05.07.01; 24.01.12

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

30. Cafea, băuturi pe bază de
cafea, produse de patiserie şi cofetărie,
sandviciuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
de cafea şi băuturi pe bază de cafea,
servicii de vânzare cu ridicata de cafea
şi băuturi pe bază de cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul de aparate şi maşini
pentru procesarea şi prepararea cafelei,
căni, farfurii, linguriţe, servicii de vânzare
cu ridicata de aparate şi maşini pentru
procesarea şi prepararea cafelei, căni,
farfurii, linguriţe, organizarea de târguri şi
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expoziţii în scopuri publicitare şi comerciale,
publicitate.
39. Depozitare de cafea, transport de
cafea, distribuţie (livrare) de cafea.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri şi evenimente (furnizare de băuturi),
servicii de catering, servicii de alimentaţie
publică, cafenele, restaurante, snack-
baruri, baruri, servicii oferite de cofetării,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulota mobilă, servicii de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06532
(151) 11/10/2017
(732) ELA GRUP STYLE SRL, STR.

MOŞILOR NR. 258, BL. 4 BIS,
SC. A, ET. 4, AP. 15, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Claudia M

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, genţi de voiaj şi de transport,
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbracăminte pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06533
(151) 11/10/2017
(732) SC KILLER SRL, STR. D.N.

NR. 2B, JUDEȚUL SUCEAVA,
HORODNIC DE JOS, 727301,
ROMANIA

(540)
DRACULA

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

29. Carne, carne afumată, carne tocată,
carne conservată, carne procesată, carne
proaspată, carne congelată, carne uscată,
carne sărată, carne afumată, carne
preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne prajită, carne de vită, carne de vânat,
extracte din carne, carne de curcan, carne
pentru cârnaţi, aspic de carne, hamburgeri
de carne, carne de mânzat, înlocuitori de
carne, gelatine de carne, carne de pasăre,
carne de porc, pârjoale din carne, conserve
de carne, carne de vită feliată, carne prajită
de pui, carne proaspată de pasăre, produse
din carne preparate, carne de pasăre
supracongelată, carne de porc conservată,
carne de pui congelată, produse din carne
congelată, carne de pui deshidratată, carne
prajită de pui, carne de vită preparată,
carne gătită, la borcan, carne gătită, la
conservă, carne de pasăre gătită, carne de
peşte uscată, preparate din carne (în care
predomină carnea), tocană (preparate) de
ardei iute si carne (chili con carne), bucăţi
de carne de pui, produse din carne de
miel, pastramă din carne de vită, concentrat
din carne de vacă, grăsime din carne de
vită, carne de pasăre de curte, conserve
din carne de vânat, conserve de carne de
pasăre, gustări pe bază de carne, înlocuitori
de carne de pasăre, carne de porc, la
conserva, extracte de carne de pasăre,
felii de carne de oaie, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne, grăsime din carne de
vită (pentru alimente), preparate obţinute
din carne de pui (care conţin în principal
carne de pui), roast beef (friptură de carne
la cuptor), produse din carne sub formă
de hamburgeri, extrase aromate din friptură
de carne de vită, carne de vită sărată
şi conservată (corned beef), preparate
constând în principal din carne de vânat,
aperitive congelate constand în principal
din carne de pui, bucăţi de carne de pui
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utilizate ca umplutură pentru sandvişuri,
carne de vită tăiată şi condimentată, friptă
la grătar (bulgogi), preparate care conţin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, alimente gătite (preparate), constând
în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, preparate constând în principal
din legume fermentate, carne de porc şi
tofu (kimchi-jjigae), preparate constând în
principal din carne de vită prajită fâşii şi
sos de soia fermentat (sogalbi), preparate
constând în principal din carne de pui prajită
fâşii şi pastă de ardei iute fermentat (dak-
galbi).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06534
(151) 11/10/2017
(732) SC BERE A LA CLUJ SRL,

CALEA BACIULUI NR. 179B, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(540)
COSMOSPOLIT

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe, siropuri şi alte produse
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06535
(151) 11/10/2017
(732) STAS-MOBILA SRL, STR.

COMUNA VORONA, JUD.
BOTOŞANI, SAT JOLDEŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

sm EST.2004 STAS MOBILA
quality style comfort

(591) Culori revendicate:roşu-Pantone
1788C, negru

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
29.01.12; 25.01.13

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

20. Mobilă, piese de mobilier, oglinzi,
rame, containere, nu din metal, pentru
depozitare sau transport, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamente şi decoraţiuni
din lemn, ceară, ghips sau plastic, saltele
(cu excepţia celor de uz medical), somiere,
perne (cu excepţia celor de uz medical).
35. Strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, de mobilă, piese de mobilier, oglinzi,
rame, decoraţiuni pentru casă, saltele,
perne, lenjerii de pat (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
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servicii putând fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate, organizarea
de târguri, expoziţii şi manifestări în
scop comercial şi publicitar, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
37. Servicii pentru montare de mobila,
servicii de recondiţionare, reparare si
întreţinere de mobilă, servicii pentru tapiţare
de piese de mobilier.
40. Fabricare de mobilă la comandă,
prelucrare mobilier.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06536
(151) 11/10/2017
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Radio Guerrilla.

Gândeşte cu capul tău!
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
9. CD-uri cu muzică, CD-uri audio,
DVD-uri, suporturi digitale de înregistrare,
publicaţii electronice descărcabile, software
(programe), aplicaţii software (programe),
programe pentru jocuri pe calculator,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor,
suporturi de stocare a datelor, desene

animate, fişiere cu muzică descărcabile,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoane
mobile, căşti audio, radiouri, tonomate
muzicale.
16. Publicaţii, produse de imprimerie, cărţi,
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, foi, folii şi pungi din material
plastic pentru împachetare şi ambalare,
cărţi de vizită, afişe, albume, panouri
publicitare din hârtie sau carton, invitaţii,
calendare, felicitări, postere.
35. Publicitate, cronică publicitară,
publicitate radiofonică, publicitate
televizată, producţie de reclame radio
sau/şi reclame de televiziune, scriere şi
publicare de texte publicitare, servicii de
editare de texte publicitare, marketing,
servicii de afişaj publicitar, studii de piaţă,
realizare de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, furnizare de spaţii publicitare,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, organizare de
evenimente, expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizarea
de prezentări de modă în scop
promoţional, relaţii publice, servicii de
revista presei, calcularea cotei de
audienţă pentru emisiuni de radio şi
de televiziune, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, administraţie comercială, 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, servicii
de comerţ, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare.
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38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
şi emisiuni de radio, difuzare de programe
şi emisiuni de televiziune, transmisie
radio, transmisii radiofonice, transmisii de
televiziune, difuzare radiofonică de muzică,
informaţii şi divertisment, transmisia
asistată de computer a mesajelor,
sunetelor şi imaginilor, transmisie TV prin
internet, servicii de radiodifuziune prin
internet, transmisie continuă (streaming)
de materiale audio pe internet, servicii
ale agenţiilor de presă (transmitere de
ştiri), furnizarea accesului la canale
de telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping, difuzarea de muzică,
închirierea de instalaţii şi echipamente
de telecomunicaţii, furnizarea de forumuri
online.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, producţie
de programe de televiziune, producţie
de emisiuni de televiziune, servicii ale
studiourilor de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producţie de
evenimente sportive pentru televiziune,
servicii de divertisment televizat, servicii de
înregistrări audio, de filme şi de televiziune,
montaj de programe de televiziune, servicii
privind ghidul programelor de televiziune,
stabilirea (planificarea) grilei de programe
pentru televiziune, închiriere de decoruri,
găzduire şi organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la muzică,
televiziune şi radio, servicii de reporteri
de ştiri, subtitrare, producţie de filme, cu
excepţia filmelor publicitare, prezentare de
filme cinematografice, proiecţii de filme şi
documentare, prezentare de seriale şi filme
de televiziune, producţie de divertisment
sub formă de seriale de televiziune, cronică
de film şi de teatru, organizare de concerte,
servicii de discotecă, cluburi de noapte,
producţie de programe de radio, producţia
de emisiuni de radio, realizare şi editare de
programe şi emisiuni de radio, prezentarea
de emisiuni de radio, stabilirea grilei

de programe de radio, teatru radiofonic,
servicii de divertisment radiofonic, servicii
de divertisment muzical, montaj de
programe radiofonice, producţii de film,
televiziune şi radio, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune,
producţie de efecte speciale pentru
radio, producţie de evenimente sportive
pentru radio, organizare de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale,
organizare de evenimente în scopuri
culturale, sportive sau de divertisment,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea de jocuri şi concursuri
(divertisment), planificarea petrecerilor
(distracţii), prezentarea de reprezentaţii
live, producerea spectacolelor, producţii
de teatru, producţia de muzică, furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile,
scrierea şi publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, servicii fotografice,
informaţii în materie de divertisment,
informaţii în materie de recreere
(divertisment), informaţii în materie de
educaţie, organizarea de parade de
modă pentru amuzament, organizarea
de concursuri de frumuseţe, servicii de
înregistrare în studio, servicii de orchestră,
producţia de înregistrări audio, închirierea
de înregistrări de sunete, servicii de disc-
jockey.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


