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Cereri Mărci publicate în 19/07/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04548 12/07/2017 SC CHEILE GRADISTEI SRL CHEILE GRADISTEI

2 M 2017 04549 12/07/2017 SC SANDWICH GALLERY SRL-
D

SANDWICH

3 M 2017 04550 12/07/2017 SC SERISAN D&D SRL SERISAN

4 M 2017 04551 12/07/2017 CONSULEA ALEXANDRU MANGA CUM LAUDE

5 M 2017 04552 12/07/2017 GHEORGHE VASII Cornul Vânătorului COMPLEX
TURISTIC

6 M 2017 04553 12/07/2017 GHEORGHE VASII financiar Urban

7 M 2017 04554 12/07/2017 EMMANUEL MARIE HUBERT
DEMARQUETTE

FRAŢII BOB

8 M 2017 04555 12/07/2017 SC EUROSIG SECURITY SRL EUROSIG SECURITY

9 M 2017 04556 12/07/2017 CLUBUL SPORTIV ADDRAS
TAEKWONDO

C.S. ADDRAS TAEKWONDO

10 M 2017 04557 12/07/2017 ASOCIATIA ERMELLEKI
GAZDAK EGYESULETE
ASOCIATIA AGRICULTORILOR
DIN VALEA IERULUI

ÉRMELLÉKI MINÖSÉGI
TERMÉK - QUALITY PRODUCT
OF ÉRMELLÉKI - PRODUS DE
CALITATE DIN VALEA IERULUI

11 M 2017 04558 12/07/2017 SC SONYA MOD SA Fruit me

12 M 2017 04559 12/07/2017 SC SONYA MOD SA Scandalash

13 M 2017 04560 12/07/2017 SC DIETEL MAYER SPEDITION
SRL

Dietel Mayer Spedition

14 M 2017 04561 12/07/2017 ANDREEA IULIA STOICIU
STELUTA ROSCA-STANESCU
OCTAVIAN NECULAI

B-OSA

15 M 2017 04562 12/07/2017 SC INSTALL HOME SELL SRL SOLARKRAFT

16 M 2017 04563 12/07/2017 MIHAI CIMA
HOSSU CRISTIAN-VOICU
CONSTANTIN-DRAGOŞ
GHEBAN
ANA-MARIA GIURCA

Imobiliarium

17 M 2017 04564 12/07/2017 DIAMOND SHOPNSRL Esan Jewelry creations

18 M 2017 04565 12/07/2017 A.G. RADIO HOLDING SRL SUMMER SUNSET

19 M 2017 04566 12/07/2017 A.G. RADIO HOLDING SRL SUMMER SOUNDS

20 M 2017 04567 12/07/2017 ASOCIAŢIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMÂNIA

PROFESORI DE MILIOANE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2017 04568 12/07/2017 SC MAKEDONIA FOOD SRL MAKEDONIA GREEK TAVERNA

22 M 2017 04571 12/07/2017 SC ZED RO IMPEX SRL CLEOPATRA

23 M 2017 04572 12/07/2017 SC CEBIS INTERNATIONAL
SRL

WORMIK

24 M 2017 04573 12/07/2017 IRIS POPESCU senseability

25 M 2017 04575 12/07/2017 SC CEBIS INTERNATIONAL
SRL

HEPATARGINE FORTE

26 M 2017 04576 12/07/2017 SC CEBIS INTERNATIONAL
SRL

LACTABIOTIC

27 M 2017 04577 12/07/2017 SC CEBIS INTERNATIONAL
SRL

GASTROREFLUX DOUBLE
ACTION

28 M 2017 04578 12/07/2017 BARBU HORIA MIHAIL clinica dr. barbu

29 M 2017 04579 12/07/2017 ASOCIAŢIA VELOSFERA
TUDOR COVACIU

RIDE2WORK
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(210) M 2017 04548
(151) 12/07/2017
(732) SC CHEILE GRADISTEI SRL,

STR. VLAD ŢEPEŞ NR.14,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CHEILE GRADISTEI

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie

pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04549
(151) 12/07/2017
(732) SC SANDWICH GALLERY SRL-

D, STR. ALEXANDRU BUIA NR.
1, BL. 146B, SC. 2, AP. 8, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SANDWICH

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04550
(151) 12/07/2017
(732) SC SERISAN D&D SRL, STR.

ZLATNA NR. 16, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SERISAN

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
portocaliu, galben, verde, mov, lila,
turcoaz

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.15

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40. Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la
Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04551
(151) 12/07/2017
(732) CONSULEA ALEXANDRU, STR.

REACTORULUI NR. 24, SECTOR
2, BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
MANGA CUM LAUDE

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04552
(151) 12/07/2017
(732) GHEORGHE VASII, STR.

TRIVALE NR. 41, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(540)

Cornul Vânătorului
COMPLEX TURISTIC

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7732C)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.09; 02.01.15; 27.05.01;
29.01.03

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04553
(151) 12/07/2017
(732) GHEORGHE VASII, STR.

TRIVALE NR. 41, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(540)

financiar Urban
(591) Culori revendicate:verde (Pantone

356C), portocaliu

(531) Clasificare Viena: 05.07.13;
05.07.22; 27.05.08; 27.05.11;
29.01.12

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

37. Ridicarea deşeurilor, colectarea de
deşeuri (curăţarea gunoaielor).
39. Transport de deşeuri, depozitarea
deşeurilor, colectare de deşeuri comerciale
(transport), colectare de deşeuri industriale
(transport), colectare de deşeuri menajere
(transport), servicii de colectare a deşeurilor
menajere (transport), ridicarea containelor
pentru deşeuri (transport), ridicare de bene
pentru transport (transport), eliminarea
(ridicarea şi transportul) deşeurilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04554
(151) 12/07/2017
(732) EMMANUEL MARIE HUBERT

DEMARQUETTE, STR.
FERDINAND HODLER NR. 9,
GENEVA, ELVEȚIA

(540)
FRAŢII BOB

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04555
(151) 12/07/2017
(732) SC EUROSIG SECURITY SRL,

STR. RADOVANU NR. 15, BL.
39, SC. 2, AP. 12, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EUROSIG SECURITY
(531) Clasificare Viena: 01.05.01;

01.05.02; 24.01.13; 24.01.15;
24.01.25; 24.15.13; 26.03.23;
27.05.01

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor materiale şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04556
(151) 12/07/2017
(732) CLUBUL SPORTIV ADDRAS

TAEKWONDO, STR. UNIRII
NR. 50, BL. 18, AP. 1, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, 620090,
ROMANIA

(540)

C.S. ADDRAS TAEKWONDO
(591) Culori revendicate:galben,

albastru, roşu

(531) Clasificare Viena: 02.01.08;
02.01.23; 26.11.03; 26.13.25;
27.01.12; 29.01.13

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

41. Organizare de competiții sportive
și evenimente sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive,
organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, organizare de
activități sportive și competiții.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04557
(151) 12/07/2017
(732) ASOCIATIA ERMELLEKI

GAZDAK EGYESULETE
ASOCIATIA AGRICULTORILOR
DIN VALEA IERULUI, STR.
REPUBLICII NR. 40, JUD. BIHOR,
VALEA LUI MIHAI, ROMANIA

(540)

ÉRMELLÉKI MINÖSÉGI
TERMÉK - QUALITY

PRODUCT OF ÉRMELLÉKI
- PRODUS DE CALITATE

DIN VALEA IERULUI
(531) Clasificare Viena: 05.05.20;

05.05.21; 26.01.15; 27.01.12;
26.01.15; 26.01.21

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte
din 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, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
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proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04558
(151) 12/07/2017
(732) SC SONYA MOD SA, STR. OLARI

NR. 43, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
024056, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)
Fruit me

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

3. Articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice nemedicinale, loţiuni
nemedicinale pentru păr.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04559
(151) 12/07/2017
(732) SC SONYA MOD SA, STR. OLARI

NR. 43, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
024056, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)
Scandalash

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

3. Articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice nemedicinale, loţiuni
nemedicinale pentru păr.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04560
(151) 12/07/2017
(732) SC DIETEL MAYER SPEDITION

SRL, STR. LAVANDEI NR.
6, BL. P29, SC. 3, ET 1, AP.
35, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Dietel Mayer Spedition

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/07/2017

(210) M 2017 04561
(151) 12/07/2017
(732) ANDREEA IULIA STOICIU , STR.

WALTER MĂRĂCINEANU NR.
11, AP. 14, JUDEŢUL PRAHOVA,
SINAIA, ROMANIA
STELUTA ROSCA-STANESCU,
STR. ABRUD NR. 39, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
OCTAVIAN NECULAI , STR.
PUTUL CU PLOPI NR. 12,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

B-OSA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.15

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrarea comercială,
lucrări de birou, regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, sub orice formă
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea
de târguri, evenimente şi expoziţii cu scop
cultural.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04562
(151) 12/07/2017
(732) SC INSTALL HOME SELL SRL,

STR. ALEEA PRICOPAN NR. 6A,
BL. 17, SC. 1, AP. 19, SECTOR 5 ,
BUCUREŞTI, 051936, ROMANIA

(540)
SOLARKRAFT

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04563
(151) 12/07/2017
(732) MIHAI CIMA, ŞOS. COLENTINA

NR. 16, BL. A1, ET. 5, AP. 40,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
HOSSU CRISTIAN-VOICU,
CALEA ŞERBAN VODĂ, NR.
81-83, ET. 2, AP. 9, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
CONSTANTIN-DRAGOŞ
GHEBAN , STR. OPANEZ, NR.
19, BL. 79 BIS, SC. 2, ET. 3, AP.
35, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ANA-MARIA GIURCA , STR.
FOIŞORULUI NR. 13, BL. F8C,
SC. 2, ET. 2, AP. 124, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL,
CALEA VITAN NR. 106, BL.V40,
SC. 3, ET. 3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031298

(540)

Imobiliarium
(591) Culori revendicate:alb, verde, gri,

bleu

(531) Clasificare Viena: 07.01.24;
26.04.16; 26.04.18; 29.01.14

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

7. Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
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, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou (Solicităm protecţia pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale(Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi
a programelor de calculator (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
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incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04564
(151) 12/07/2017
(732) DIAMOND SHOPNSRL, STR. ION

BREZOIANU NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Esan Jewelry creations
(531) Clasificare Viena: 02.09.14;

02.09.15; 17.02.01; 17.01.02;
26.01.14; 26.01.16; 27.05.01;
27.05.24

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04565
(151) 12/07/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL

, SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 319G, ET. 7, CAMERA D,
SECTOR 6, BUCURESTI, B,
ROMANIA

(540)
SUMMER SUNSET

(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
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
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),
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 (programe), software pentru
jocuri (programe), aparate mobile de
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telecomunicatii, programe de aplicaţie/
aplicaţii (descărcabile), programe de
calculator şi pentru jocuri, software,
software aplicaţie/aplicaţii (înregistrat
şi descărcabil) pentru calculatoare,
notebookuri, laptopuri, tablete, telefoane
inteligente şi terminale mobile, inele
smart, dispozitive pentru efecte electrice
si electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, Interfete audio (electronice),
egalizatoare audio, comenzi 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 descărcabile, 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,
lumini intermitente si de semnalizare
(dispozitive), ecrane fluorescente, joystick-
uri, magneţi, baterii solare, celule
fotovoltaice, lanterne, dispozitive de
semnalizare, luminoasă sau mecanică,
însemne (organizatoare electronice),
aparate şi dispozitive de înregistrare,
transmitere şi reproducere a sunetului,
transmiţătoare de telecomunicaţii.
16. Hârtie, carton, materiale pentru
legătorie, fotografii, produse de imprimerie,
în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, agende,
partituri muzicale, albume, port-bilete,
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 hârtie, materiale
plastice pentru ambalaje, feţe de masă,
naproane, servete, serveţele de masă
din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante, etichete din hârtie 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
terti, 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 vânzărilor
(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, imprimată,
prin videotext, teletext, prin internet/
online, mail sau prin orice tehnică
sau metodă, comercializare publicitară,
şi anume, publicitate, 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
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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, pregătirea
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
cumpărături 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 concepţii de publicitate,
publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie
şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare,
compunere, inregistrare/fixare şi 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 (lucrări
de birou), compilarea de date şi index-uri
în scop comercial şi publicitar, producţia
de programe de teleshopping, consultanţă
privind strategii de relaţii cu publicul,
organizarea de abonamente la servicii 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 şi livrarea de ştiri
(agenţii de presă), colectare şi livrarea
de informaţii generale în cadrul serviciilor
agenţiilor de presă, transmisie de sunet,
imagine şi date prin cablu, satelit, reţele
computerizate, cabluri telefonice şi ISDN şi
orice alt tip de medii de transmisie, inclusiv
streaming de date, transmisia asistată
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 şi de forumuri de
discuţii online, punerea la dispoziţie a unui
portal online pentru difuzare, servicii de
transmisii media audiovizuale la cerere:
radiodifuziune/televiziune pentru abonaţi,
în special sub formă de televiziune plătită
şi video, la cerere, telecomunicaţii prin
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intermediul platformelor şi portalurilor de
internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin
reţele de comunicaţii locale sau globale,
furnizarea şi închirierea timpilor de acces
la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor,
la publicaţii electronice în diverse domenii,
la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fişiere digitale, servicii de
buletine electronice, 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 publicitar),
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 redacţionala a apariţiilor
pe internet (redactare), 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 şi/sau video on-
line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescărcabile, prin servicii audiovizuale
la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii
media audiovizuale la cerere, scriere de
texte, altele decât cele publicitare.
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 şi 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 şi închiriere de software şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile şi pentru telefonie
mobilă (aplicaţii), furnizare de software la
cerere, conversia de date şi documente din
medii fizice în medii electronice, conversia
datelor şi programelor pentru calculator
(altele decât 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
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şi pentru drepturile de autor, furnizare
de licenţe pentru concepte de franciză,
comerţul cu licenţe de film, radio,
televiziune, audio şi/sau video (servicii
juridice), acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii legale),
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 (servicii juridice),
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, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere
derivate şi orice alte drepturi legale de
utilizare asupra programelor radio şi/sau de
televiziune şi asupra oricăror alte producţii
de sunet şi/sau de imagine, prin acordare
de licenţă/cesiune sau orice altă formă
de transmitere a drepturilor, 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, 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
conţinuturilor acestora, prin acordare de
licenţă/cesiune (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04566
(151) 12/07/2017
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

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

(540)
SUMMER SOUNDS

(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
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
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),
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
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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 (programe), software pentru
jocuri (programe), aparate mobile de
telecomunicatii, programe de aplicaţie/
aplicaţii (descărcabile), programe de
calculator şi pentru jocuri, software,
software aplicaţie/aplicaţii (înregistrat
şi descărcabil) pentru calculatoare,
notebookuri, laptopuri, tablete, telefoane
inteligente şi terminale mobile, inele
smart, dispozitive pentru efecte electrice
si electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, Interfete audio (electronice),
egalizatoare audio, comenzi 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 descărcabile, 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,
lumini intermitente si de semnalizare
(dispozitive), ecrane fluorescente, joystick-
uri, magneţi, baterii solare, celule
fotovoltaice, lanterne, dispozitive de

semnalizare, luminoasă sau mecanică,
însemne (organizatoare electronice),
aparate şi dispozitive de înregistrare,
transmitere şi reproducere a sunetului,
transmiţătoare de telecomunicaţii.
16. Hârtie, carton, materiale pentru
legătorie, fotografii, produse de imprimerie,
în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, agende,
partituri muzicale, albume, port-bilete,
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 hârtie, materiale
plastice pentru ambalaje, feţe de masă,
naproane, servete, serveţele de masă
din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante, etichete din hârtie 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
terti, 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 vânzărilor
(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, imprimată,
prin videotext, teletext, prin internet/
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online, mail sau prin orice tehnică
sau metodă, comercializare publicitară,
şi anume, publicitate, 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, pregătirea
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
cumpărături 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 concepţii de publicitate,
publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de

concepte publicitare, dezvoltare, concepţie
şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare,
compunere, inregistrare/fixare şi 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 (lucrări
de birou), compilarea de date şi index-uri
în scop comercial şi publicitar, producţia
de programe de teleshopping, consultanţă
privind strategii de relaţii cu publicul,
organizarea de abonamente la servicii 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 şi livrarea de ştiri
(agenţii de presă), colectare şi livrarea
de informaţii generale în cadrul serviciilor
agenţiilor de presă, transmisie de sunet,
imagine şi date prin cablu, satelit, reţele
computerizate, cabluri telefonice şi ISDN şi
orice alt tip de medii de transmisie, inclusiv
streaming de date, transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor,
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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 şi de forumuri de
discuţii online, punerea la dispoziţie a unui
portal online pentru difuzare, 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 şi portalurilor de
internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin
reţele de comunicaţii locale sau globale,
furnizarea şi închirierea timpilor de acces
la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor,
la publicaţii electronice în diverse domenii,
la cataloage de mărfuri, servicii sau
informaţii, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fişiere digitale, servicii de
buletine electronice, 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 publicitar),
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 redacţionala a apariţiilor
pe internet (redactare), 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 şi/sau video on-
line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescărcabile, prin servicii audiovizuale
la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescărcabile, prin servicii
media audiovizuale la cerere, scriere de
texte, altele decât cele publicitare.
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 şi 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,
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dezvoltare şi închiriere de software şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile şi pentru telefonie
mobilă (aplicaţii), furnizare de software la
cerere, conversia de date şi documente din
medii fizice în medii electronice, conversia
datelor şi programelor pentru calculator
(altele decât 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 (servicii
juridice), acordarea de licenţe de software
pentru calculatoare (servicii legale),
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 (servicii juridice),
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, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere
derivate şi orice alte drepturi legale de

utilizare asupra programelor radio şi/sau de
televiziune şi asupra oricăror alte producţii
de sunet şi/sau de imagine, prin acordare
de licenţă/cesiune sau orice altă formă
de transmitere a drepturilor, 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, 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
conţinuturilor acestora, prin acordare de
licenţă/cesiune (servicii juridice).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04567
(151) 12/07/2017
(732) ASOCIAŢIA JUNIOR

ACHIEVEMENT ROMÂNIA, STR.
LISABONA NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
PROFESORI DE MILIOANE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04568
(151) 12/07/2017
(732) SC MAKEDONIA FOOD SRL,

STR. TRAPEZULUI, NR. 1, BL. R
12, SC. B, ET. 1, AP. 42, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MAKEDONIA
GREEK TAVERNA

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
auriu

(531) Clasificare Viena: 02.01.08;
26.01.04; 01.03.01; 27.05.01;
27.05.02

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

41. Organizarea de evenimente cu scop
cultural şi educativ, divertisment.
42. Servicii de crearea şi menţinerea de
site web, crearea de pagini de socializare
pe internet.

43. Restaurante fast fooduri, restaurante
cu autoservire, cazare temporară,
alimentaţie publică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04571
(151) 12/07/2017
(732) SC ZED RO IMPEX SRL, LINIA

DE CENTURA DREAPTA NR 92,
STAND 8/LOT4, ET. 1, BIROUL
NR. 2, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA,
STR. PORII NR. 152, BL. C7, SC.
3, AP. 96, JUDEŢUL CLUJ, SAT
FLOREŞTI

(540)

CLEOPATRA
(591) Culori revendicate:VERDE

(531) Clasificare Viena: 02.03.01;
02.03.23; 25.01.13; 26.01.14;
27.05.01; 29.01.13

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

29. Fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi.
31. Fructe şi legume proaspete, seminţe,
plante şi flori naturale.
35. Comercializarea (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29 şi 31, prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii
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să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
naţionale şi/sau din import, inclusiv servicii
de asistenţă si consultanţă, activităţi de
import-export, servicii oferite de lanţuri de
magazine.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04572
(151) 12/07/2017
(732) SC CEBIS INTERNATIONAL

SRL, CALEA PLEVNEI NR. 222,
ET. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060016, ROMANIA

(540)
WORMIK

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

5. Medicamente.
39. Distribuire de produse farmaceutice.
44. Servicii oferite de farmacişti (preparare
de medicamente).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04573
(151) 12/07/2017
(732) IRIS POPESCU, STR.POMPILIU

MANOLIU, NR. 2, BL. P1, SC.
A, ET. 2, AP. 11 ,SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

senseability

(531) Clasificare Viena: 02.09.15;
27.05.01; 27.05.11

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04575
(151) 12/07/2017
(732) SC CEBIS INTERNATIONAL

SRL, CALEA PLEVNEI NR. 222,
ET. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060016, ROMANIA

(540)
HEPATARGINE FORTE

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

5. Medicamente.
39. Distribuire de produse farmaceutice.
44. Servicii oferite de farmacişti (preparare
de medicamente).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04576
(151) 12/07/2017
(732) SC CEBIS INTERNATIONAL

SRL, CALEA PLEVNEI NR. 222,
ET. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060016, ROMANIA

(540)
LACTABIOTIC

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

5. Medicamente.
39. Distribuire de produse farmaceutice.
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44. Servicii oferite de farmacişti (preparare
de medicamente).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04577
(151) 12/07/2017
(732) SC CEBIS INTERNATIONAL

SRL, CALEA PLEVNEI NR. 222,
ET. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060016, ROMANIA

(540)
GASTROREFLUX
DOUBLE ACTION

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

5. Medicamente.
39. Distribuire de produse farmaceutice.
44. Servicii oferite de farmacişti (preparare
de medicamente).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04578
(151) 12/07/2017
(732) BARBU HORIA MIHAIL, STR.

PARCULUI NR. 73 F, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. -
AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, ET. 4, AP. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 711515, ROMANIA

(540)

clinica dr. barbu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 27.05.21

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă
şi frumuseţe pentru oameni, servicii ale
clinicilor medicale, servicii de asistenţă
medicală, îngrijire medicală, servicii
de asistenţă medicală oferite de o
clinică dentară, servicii stomatologice,
stomatologie estetică, servicii de
ortodonție, chirurgie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04579
(151) 12/07/2017
(732) ASOCIAŢIA VELOSFERA, STR.

TRAIAN MOSOIU NR. 33, AP. 5,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA
TUDOR COVACIU, STR.
OLTENIŢEI NR. 5A, AP. 67,
JUDEŢUL MARAMUREŞ, BAIA
MARE, ROMANIA

(540)

RIDE2WORK
(591) Culori revendicate:verde, albastru

(531) Clasificare Viena: 18.01.05;
18.01.23; 26.04.16; 26.04.17;
26.04.18; 27.05.01; 27.07.11;
29.01.12
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
activități sportive.
36. Sponsorizare financiară pentru
activități sportive.
41. Activități sportive și de recreere,
activități sportive și culturale, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
activități de divertisment, sportive și
culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



 
ERATA

Se scoate de la publicare depozitul M 2017 04542 depus în data
de 11.07.2017 şi publicat în BOPI - 18.07.2017.


