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Cereri Mărci publicate în data de 23.02.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00846 16/02/2017 ROSCULETE DORIN-IULIAN craiova-maxima.ro

2 M 2017 00952 16/02/2017 V&G OIL 2002 S.R.L. AgranoLand Natural şi sănătos!

3 M 2017 00953 16/02/2017 PRO LAND OIL S.R.L. ProLand

4 M 2017 00954 16/02/2017 IOJA DORU
S.C. CRIDO EUROMED S.R.L.

HPLUSGROUP

5 M 2017 00955 16/02/2017 S.C. ECO SECURITY SYSTEMS
S.R.L.

ECO SECURITY SYSTEMS

6 M 2017 00956 16/02/2017 DOMENIILE SAHATENI S.R.L. AURELIA VISINESCU
PROMESSA

7 M 2017 00957 16/02/2017 FRIESLANDCAMPINA ROMANIA
S.A.

NAPOLACT, SIMPLU SI PUR

8 M 2017 00958 16/02/2017 S.C. SIGMA MANAGEMENT
S.R.L.

INFINITY Garden Events

9 M 2017 00959 16/02/2017 CENTRUL DE LIMBA GERMANA
FOKUS S.R.L.

FOKUS CENTRUL DE LIMBĂ
GERMANĂ

10 M 2017 00960 16/02/2017 NEXT EVOLUTION S.R.L. NEXTEVO

11 M 2017 00961 16/02/2017 IVANOV SILYAN B Baron premium

12 M 2017 00962 16/02/2017 IVANOV SILYAN CARPATI by CAMPINA
INSPIRED BY MOVEMENT

13 M 2017 00963 16/02/2017 S.C. COMNILIS PROD S.R.L. TASTY TIME More Time for a
Tasty Meal

14 M 2017 00964 16/02/2017 S.C. CLEANING CLINIQUE S.R.L. PAVEL

15 M 2017 00965 16/02/2017 THE BRITISH BROADCASTING
CORPORATION

UITE CINE DANSEAZA

16 M 2017 00966 16/02/2017 THE BRITISH BROADCASTING
CORPORATION

LOOK WHO'S DANCING

17 M 2017 00967 16/02/2017 MAMAZETS INVESTMENTS
LIMITED

SUMMER SCHOOL - British
School of Bucharest
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18 M 2017 00968 16/02/2017 S.C. REGELE CAFELEI S.R.L. THE COFFEE FACTORY

19 M 2017 00969 16/02/2017 PAPAGHEORGHE GEORGE PANDA

20 M 2017 00970 16/02/2017 PAPAGHEORGHE GEORGE MISSTERO

21 M 2017 00971 16/02/2017 PAPAGHEORGHE GEORGE PANDA STUDIO PRODUCTION
& RECORDS

22 M 2017 00972 16/02/2017 S.C. ARM SECURITY PROTECT
& GUARD S.R.L.

ARM SECURITY Protect & Guard

23 M 2017 00973 16/02/2017 S.C. ACTIV PHARMA STAR
S.R.L.

Activ Pharma Putere din super
superalimente!

24 M 2017 00974 16/02/2017 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
SUPORTER CLUB OTELUL
GALATI

SUPORTER CLUB OTELUL
GALATI

25 M 2017 00975 16/02/2017 YKK ROMANIA S.R.L. INSIDE FASHION
COMPETITION

26 M 2017 00976 16/02/2017 DOGAV GRUP S.R.L. Dogav Grup

27 M 2017 00977 16/02/2017 DOGAV GRUP S.R.L. SUPER VENT

28 M 2017 00978 16/02/2017 DOGAV GRUP S.R.L. GEO VENT

29 M 2017 00979 16/02/2017 S.C. ISIDESSECO S.R.L. isidess
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(210) M 2017 00846
(151) 16/02/2017
(732) ROSCULETE DORIN-IULIAN,

B-dul 1 Decembrie 1918 bloc 1 E, etaj
2, ap.8, jud. Buzău, 120201, BUZĂU
ROMANIA 

(540)
craiova-maxima.ro

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

38 Comunicare prin bloguri online;
transmitere electronică de ştiri; transmitere de
conţinuturi multimedia pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00955
(151) 16/02/2017
(732) S.C. ECO SECURITY SYSTEMS

S.R.L., Str. Petofi Sandor nr. 19,
judeţul Cluj, 400610, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

ECO SECURITY SYSTEMS

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:160301; 270501;
270508; 290104;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi
a persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00956
(151) 16/02/2017
(732) DOMENIILE SAHATENI S.R.L.,

Str. Miron Costin nr. 43, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Avram Iancu, nr. 48A, sc. B, ap. 10
Braşov

(540)

AURELIA VISINESCU PROMESSA

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

33 Vinuri.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00957
(151) 16/02/2017
(732) F R I E S L A N D C A M P I N A

ROMANIA S.A., Calea Baciului 2-4,
Jud.Cluj, , Cluj-Napoca ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NAPOLACT, SIMPLU SI PUR

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

29 Lapte şi produse lactate; iaurt şi produse
din iaurt; smântână; branză şi produse din
branză; branză proaspată de vaci; smântână
proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte condensat;
conserve de lapte şi produse pe bază de lapte;
lapte pentru cafea; frişcă pentru cafea;
înlocuitori pe bază de plante pentru frişcă şi
frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt (unt
ghee); brânză quark; chefir; produse lactate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 16.02.2017

4

fermentate; produse lactate conservate; lapte
praf (blancmange) desert din lapte sau
smântănă cu gelatină şi amidon de porumb;
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe bază de fructe; băuturi pe bază de lapte;
băuturi pe bază de produse lactate (produsele
lactate fiind componentul principal); ciocolată
cu lapte (băutura, laptele fiind elementul
predominant).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00958
(151) 16/02/2017
(732) S.C. SIGMA MANAGEMENT

S.R.L., Str. Drumul Sării nr. 18, bl.
A41, sc. 1, ap. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INFINITY Garden Events

(591) Culori revendicate:auriu

(531) Clasificare Viena:010102; 250113;
260323; 270501; 270511; 290102;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00959
(151) 16/02/2017
(732) C E N T R U L  D E  L I M B A

GERMANA FOKUS S.R.L., Str.
Ghioceilor nr. 61, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) S.C. PATENTMARK S.R.L., Str. Dr.
N. Turnescu nr. 2, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

FOKUS CENTRUL DE LIMBĂ
GERMANĂ

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
vişiniu, crem, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270701;

290115;  

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

9 Software pentru computere (programe).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00969
(151) 16/02/2017
(732) PAPAGHEORGHE GEORGE, Str.

Mihai Eminescu nr. 105-107, et. 1, ap.
3, sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY S.R.L., Str.
Banul Udrea nr. 4, bl. G8, sc. A, et. 2,
ap. 28, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

PANDA

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 00970
(151) 16/02/2017
(732) PAPAGHEORGHE GEORGE, Str.

Mihai Eminescu nr. 105-107, et. 1, ap.
3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) TRADE MARK AGENCY S.R.L.,
Str. Banul Udrea nr. 4, bl. G8, sc. A,
et. 2, ap. 28, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

MISSTERO

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00971
(151) 16/02/2017
(732) PAPAGHEORGHE GEORGE, Str.

Mihai Eminescu nr. 105-107, et. 1, ap.
3, sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY S.R.L., Str.
Banul Udrea nr. 4, bl. G8, sc. A, et. 2,
ap. 28, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

PANDA STUDIO PRODUCTION &
RECORDS

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 00972
(151) 16/02/2017
(732) S.C. ARM SECURITY PROTECT

& GUARD S.R.L., Str. Dorobanţilor
nr. 5, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

ARM SECURITY Protect & Guard

(531) Clasificare Viena:020101; 020108;
020116; 270501; 270508;  

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

45 Servicii de pază; servicii de pază
antiefracţie; servicii de pază şi protecţie;
servicii de pază pentru infrastructuri; servicii
de pază pe timp de noapte; servicii oferite de
către agenţii de pază pentru magazine; gardă
de corp personală (escortă); escortă personală
(gardă de corp); escortă (gardă de corp
personală); servicii prestate de gardă de
securitate; servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri; servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii şi a persoanelor;
servicii de siguranţă, salvare, securitate şi
control; servicii de securitate pentru protecţia
persoanelor; servicii de securitate pentru
protejarea proprietăţii; servicii de securitate
pentru evenimente publice; furnizare de
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informaţii despre servicii prestate de un agent
de securitate; servicii prestate de un agent de
securitate pentru protecţia proprietăţii şi
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00973
(151) 16/02/2017
(732) S.C. ACTIV PHARMA STAR

S.R.L., Str. Stănileşti nr. 34A, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

         Activ Pharma Putere din super          
                          superalimente!

(531) Clasificare Viena:030301; 030324;
260115; 270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea, în
avantajul terţilor a produselor alimentare
naturiste şi cosmetice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comerţ online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00974
(151) 16/02/2017
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

SUPORTER CLUB OTELUL
GALATI, Str. Drumul Viilor nr. 20,
bl. Y16, ap. 10, Judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

SUPORTER CLUB OTELUL GALATI

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

(531) Clasificare Viena:180323; 210301;
250720; 260116; 260118; 270106;
270501;  

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

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
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calculator; extinctoare.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării şi articole pentru joacă;
articole de gimnastică şi sport; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; aparate
pentru jocuri video.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00975
(151) 16/02/2017
(732) YKK ROMANIA S.R.L., Şos.

Tamasi nr. 20, Hala nr. 5, nr. cadastral
682/2/8, Judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(540)

INSIDE FASHION COMPETITION

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

2 6  A r t i c o l e  d e  m e r c e r i e  ş i
pasmanterie-fermoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00976
(151) 16/02/2017
(732) DOGAV GRUP S.R.L., Str. Valea

Adanca nr. 20, Judeţul Iaşi, , VALEA
ADANCA ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Dogav Grup

(591) Culori revendicate:roşu, gri

(531) Clasificare Viena:070311; 261102;
261112; 270501; 290112;  

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

35 Comerţ cu amănuntul sau en-gross, prin
toate mijloacele, inclusiv prin magazine,
lanţuri de magazine, târguri şi expoziţii,
websiteuri sau online într-o reţea
computerizată şi comenzi prin Internet, de
produse şi accesorii ale acestora în legătură cu
acoperişurile, acoperişuri de ţiglă şi accesorii
ale acestora, materiale şi sisteme pentru
acoperişuri, inclusiv ventilaţii şi aerisiri, ţiglă
pentru acoperişuri; prezentarea on line a
produselor prin intermediul unui site web
specializat pentru promovare şi vânzare,
strategie de promovare şi marketing,
marketing direct, servicii de comunicare şi
relaţii publice, cercetare şi studii de piaţă,
realizarea de reclame, publicitate şi anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse,
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin internet sau
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într-o reţea computerizată, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legatură cu aceste produse;
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, toate acestea în legatură cu produsele
sus-menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00977
(151) 16/02/2017
(732) DOGAV GRUP S.R.L., Str. Valea

Adanca nr. 20, Judeţul Iaşi, , VALEA
ADANCA ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SUPER VENT

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

19 Materiale nemetalice pentru acoperiş,
membrane nemetalice pentru acoperiş, coame
de acoperiş, acoperişuri de ţiglă, ţigle
ceramice sau nemetalice pentru acoperiş.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00978
(151) 16/02/2017
(732) DOGAV GRUP S.R.L., Str. Valea

Adanca nr. 20, Judeţul Iaşi, , VALEA
ADANCA ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GEO VENT

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

19 Materiale nemetalice pentru acoperiş,
membrane nemetalice pentru acoperiş, coame
de acoperiş, acoperişuri de ţiglă, ţigle ceramice
sau nemetalice pentru acoperiş.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00979
(151) 16/02/2017
(732) S.C. ISIDESSECO S.R.L., Str.

Principală nr. 188, Judeţul Galaţi,
807135, FRUMUSITA ROMANIA 

(540)

isidess

(591) Culori revendicate:roz, negru

 (531) Clasificare Viena:020301; 020302;
270501; 270507; 270508; 270512;
290112;  

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

44 Servicii furnizate de saloane de coafură şi
înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00952
(151) 16/02/2017
(732) V&G OIL 2002 S.R.L., Şos. Vrancei

Km6 nr. 6, jud. Vrancea, , ODOBEŞTI
ROMANIA 

(540)

AgranoLand Natural şi sănătos!

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

(531) Clasificare Viena:010706; 260207;
270501; 290112;  

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

4 Brichete furajere pentru combustibil.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; lapte şi produse lactate; uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30 Făină şi preparate din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
31 Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate; animale vii;
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete; hrană şi băuturi pentru animale;
cereale şi seminţe crude şi neprocesate; peleţi
furajeri (hrană pentru animale).
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; servicii de vânzare
cu amănuntul şi engros printr-o reţea de
magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00953
(151) 16/02/2017
(732) PRO LAND OIL S.R.L., Str. Bîrseşti

nr. 8, jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

ProLand

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, roşu, negru

 (531) Clasificare Viena:150123; 240723;
260116; 270501; 290115;  

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

35 Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul
pentru combustibilul solid, lichid şi gazos şi al
produselor derivate, a pesticidelor,
îngrăşămintelor, seminţelor, ierbicidelor,
fungicidelor, acaricidelor, insecticidelor
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web; servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizarea de reclame,
difuzare de anunţuri publicitare, publicitate
online, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale; informaţii comerciale; agenţii de
import - export.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;

servicii actuariale; brokeraj; servicii financiare
de lichidare a afacerilor; verificarea cecurilor;
cliring financiar; consultanţă financiară;
consultanţă pentru asigurări; birou de credite;
servicii de carduri de debit; depozite de valori;
evaluare financiară (asigurare, banking);
schimb de bani; factoring; informaţii
financiare; management financiar; servicii de
finanţare; asigurări financiare; împrumuturi în
rate; consultanţă pentru asigurări; informaţii
legate de asigurări; emiterea de cărţi de credit;
împrumuturi contra garanţii; împrumuturi
financiare; fonduri mutuale; evaluare
numismatică; servicii de fonduri tip provident;
transfer electronic de fonduri; depozite
valorice; evaluări fiscale; servicii de creditare.
39 Transport; ambalare, depozitare şi
distribuţie de combustibil solid, lichid şi gazos
şi al produselor derivate, a pesticidelor,
îngrăşămintelor, seminţelor, ierbicidelor,
fungicidelor, acaricidelor, insecticidelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00954
(151) 16/02/2017
(732) IOJA DORU, Str. Luceafărului nr. 5,

bl. E9, sc. C, ap. 5, jud. Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(732) S.C. CRIDO EUROMED S.R.L., Str.
Luceafărului nr. 5, bl. E9, sc. C, ap. 5,
jud. Călăraşi ,  , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(540)

HPLUSGROUP

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C), negru (Pantone Black C)

(531) Clasificare Viena:241301; 241313;
270501; 290112;  

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

24 Aşternuturi de pat (lenjerie); draperii
textile.
25 Haine de lucru; haine de stradă; pijamale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00960
(151) 16/02/2017
(732) NEXT EVOLUTION S.R.L., Str.

Sold. Ghiţă Şerban nr. 92, Lot U9,
camera nr. 1, etaj 3, ap. 9, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEXTEVO

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena:011521; 241511;
241521; 260207; 260323; 270501;
290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distributia, 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 funcţioneaza
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
28 Aparate de jocuri şi distracţii concepute
pentru a fi utilizate cu ecran de afisaj
independent sau cu monitor. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
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ca şi cercetarea şi proiectarea afererte; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00961
(151) 16/02/2017
(732) IVANOV SILYAN, Str. Nicola

Tabacov nr. 3, bl. 1, et. 8, ap. 23, ,
RUSE BULGARIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

B Baron premium

(531) Clasificare Viena:240901; 250113;
250119; 260118; 270501; 270511;  

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

25 Îmbrăcăminte; lenjerie de corp; lenjerie
intimă; chiloţi; chiloţi de damă; combinezoane
(lenjerie de corp); halate de casa; ciorapi;
ciorapi antiperspiranţi; şosete; jambiere;
supieuri (barete pentru fixarea sub talpă a
pantalonilor); egări (pantaloni); colanţi;
camizole; pijamale; corsete (lenjerie); corsete;
tricotaje; confecţii; tricouri; cămăşi; cămăşi cu
mânecă scurtă; costume bărbăteşti şi taioare;

pantaloni; veste; pulovere; ghete; cizme;
sandale; branţuri; şosete cu talpă; şosete de
lână; şosete pentru sport; şosete şi ciorapi;
egări; egări (pantaloni); jambiere pentru
genunchi (articole de îmbrăcăminte); haine de
stradă; paltoane; mantale; mantale de ploaie;
boxeri pentru băieţi (lenjerie intimă); chiloţi;
chiloţi de damă; chiloţi pentru femei; slipuri
(chiloţi de baie); ciorapi de atletism; talonete
pentru ciorapi; ciorapi 3/4; bretele de susţinere
pentru ciorapi; cureluşe pentru fixarea
ciorapilor bărbăteşti; ciorapi până la genunchi
cu bandă elastică;jartiere pentru şosete
bărbăteşti; şosete pentru tenis (îmbrăcăminte);
şosete peste genunchi; şosete pentru bărbaţi;
şosete fără talpă; şosete cu calcâi întărit; şosete
joase pentru încălţăminte; rochii pentru femei;
încălţăminte impermeabilă; încălţăminte
pentru barbaţi; încălţăminte pentru sport;
încălţăminte pentru alergare; încălţăminte de
stradă; încălţăminte pentru copii; articole de
încălţăminte; încălţăminte pentru femei; ghete
sport; pantofi de sport; pantofi de stradă;
pantofi din piele; pantofi cu toc înalt; pantofi
cu talpă joasă; branţuri pentru pantofi, altele
decât cele de uz ortopedic; articole pentru
acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00962
(151) 16/02/2017
(732) IVANOV SILYAN, Str. Nicola

Tabacov nr. 3, bl. 1, et. 8, ap. 23, ,
RUSE BULGARIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CARPATI by CAMPINA INSPIRED BY
MOVEMENT

(531) Clasificare Viena:060104; 260201;
260207; 270501;  

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

25 Îmbrăcăminte; lenjerie de corp; lenjerie
intimă; chiloţi; chiloţi de damă; combinezoane
(lenjerie de corp); halate de casa; ciorapi;
ciorapi antiperspiranţi; şosete; jambiere;
supieuri (barete pentru fixarea sub talpă a
pantalonilor); egări (pantaloni); colanţi;
camizole; pijamale; corsete (lenjerie); corsete;
tricotaje; confecţii; tricouri; cămăşi; cămăşi cu
mânecă scurtă; costume bărbăteşti şi taioare;
pantaloni; veste; pulovere; ghete; cizme;
sandale; branţuri; şosete cu talpă; şosete de
lână; şosete pentru sport; şosete şi ciorapi;
egări; egări (pantaloni); jambiere pentru
genunchi (articole de îmbrăcăminte); haine de

stradă; paltoane; mantale; mantale de ploaie;
boxeri pentru băieţi (lenjerie intimă); chiloţi;
chiloţi de damă; chiloţi pentru femei; slipuri
(chiloţi de baie); ciorapi de atletism; talonete
pentru ciorapi; ciorapi 3/4; bretele de susţinere
pentru ciorapi; cureluşe pentru fixarea
ciorapilor bărbăteşti; ciorapi până la genunchi
cu bandă elastică;jartiere pentru şosete
bărbăteşti; şosete pentru tenis (îmbrăcăminte);
şosete peste genunchi; şosete pentru bărbaţi;
şosete fără talpă; şosete cu calcâi întărit; şosete
joase pentru încălţăminte; rochii pentru femei;
încălţăminte impermeabilă; încălţăminte
pentru barbaţi; încălţăminte pentru sport;
încălţăminte pentru alergare; încălţăminte de
stradă; încălţăminte pentru copii; articole de
încălţăminte; încălţăminte pentru femei; ghete
sport; pantofi de sport; pantofi de stradă;
pantofi din piele; pantofi cu toc înalt; pantofi
cu talpă joasă; branţuri pentru pantofi, altele
decât cele de uz ortopedic; articole pentru
acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00963
(151) 16/02/2017
(732) S.C. COMNILIS PROD S.R.L., Str.

Filipeştii De Pădure, nr. 24, Jud.
Prahova, 107350, MĂGURENI
ROMANIA 

(540)

TASTY TIME More Time for a Tasty
Meal

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270512;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi 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, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00964
(151) 16/02/2017
(732) S.C. CLEANING CLINIQUE

S.R.L., Sat Săftica Intr. Morarilor 3D,
jud. Ilfov, , COMUNA SĂFTICA
ROMANIA 

(540)

PAVEL

(531) Clasificare Viena:050304; 050319;
050710; 051306; 270501; 270508;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00965
(151) 16/02/2017
(732) THE BRITISH BROADCASTING

CORPORATION, Broadcasting
House Portland Place, W1A 1AA,
LONDON REGATUL UNIT 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

UITE CINE DANSEAZA

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

9 Filme cinematografice şi fotografice expuse;
înregistrări audio şi video; programe
înregistrate de televiziune şi radio; filme
artistice expuse (motion pictures); desene
animate (animated cartoons); înregistrări de
date, inclusiv audio, video, imagini statice şi
în mişcare şi text, de asemenea, în format
interactiv; programe şi conţinut audiovizual
bazat pe web pentru difuzare sau altă
transmisie la televiziune, radio, telefoane
mobile, asistenţi personali digitali (PDA-uri)
şi calculatoare personale, inclusiv în format
3D; aparate pentru înregistrarea, difuzarea,
transmiterea, primirea, prelucrarea, generarea,
reproducerea, distribuirea, redistribuirea,
urmărirea, marcarea, codarea şi decodarea de
conţinut audio şi video, imagini statice şi în
mişcare, date şi metadate; suporturi magnetice
de date, discuri de înregistrare, suporturi de
memorie, discuri compacte, discuri compacte
interactive, CD-ROM-uri şi DVD-uri,
mini-discuri CD-l-uri, benzi, casete, cartuşe,
carduri şi alte suporturi, toate purtând sau
pentru a fi utilizate la stocarea înregistrărilor
de sunet, înregistrărilor video, date, metadate,
imagini, grafice, texte sau programe; software;

programe de calculator; software de calculator,
incluzând software pentru a fi utilizat în
descărcarea, stocarea, prelucrarea,
reproducerea, organizarea, distribuirea şi
redistribuirea audio, video, imagini statice şi în
mişcare şi date; aplicaţii software incluzând
aplicaţii software pentru telefoane mobile,
dispozitive electronice digitale uşor de purtat
şi alte dispozitive digitale portabile;software
pentru realitate virtuală, hardware pentru
realitate virtuală şi aparate pentru realitate
virtuală software educaţional şi de învăţare,
aparate şi instrumente electronice educaţionale
şi de învăţare; platforme software de calculator
bazate pe IP pentru producerea, formatarea,
managementul şi distribuirea de sunet, imagini
şi date; software pentru jocuri pe telefon
mobil; software pentru jocuri digitale;
software pentru jocuri pe DVD; software şi
echipame pentru jocuri pe calculator; software
de calculator pentru televiziune personalizată
şi interactivă; publicaţii electronice
descărcabile; tonuri de apel şi grafică
(descărcabile) pentru telefoane mobile;
înregistrări grafice descărcabile pentru
calculatoare; muzică digitală descărcabilă,
înregistrări audio şi video (descărcabile) de pe
internet; aviziere electronice; suporturi de
mouse; receptoare si transmiţătoare de
semnale radio; aparate şi instrumente pentru
recepţia difuzării de radio şi de televiziune,
inclusiv recepţia difuzării prin cablu, prin
satelit şi transmisiuni digitale; ochelari
(ochelari de vedere), ochelari de soare; părţi şi
accesorii pentru toate produsele menţionate
anterior.
16 Publicaţii tipărite; hârtie; carton; materiate
tipărite; reviste; cărţi; cataloage; programe;
fotografii; articole de papetărie; materiale
pentru artişti; pensule de pictură; materiale de
instruire şi învăţare; clişee de imprimerie;
postere (tipărituri); carduri (tipărituri); cărţi
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poştale; felicitări; cartonaşe de colecţie;
invitaţii; jurnale; calendare; albume de
fotografii; tipărituri; pungi pentru cadouri din
hârtie sau plastic, cutii pentru cadouri din
carton, etichete pentru cadouri şi ambalaje
pentru cadouri; blocnotesuri; instrumente de
scris şi creioane colorate; stickere; abtibilduri;
stampile (stamps); organizatoare personale;
carnete de adresă (address books); caiete de
notiţe (note books); suporturi pentru stilouri şi
creioane; suporturi de birou; modele/şabloane
pentru broderie, croitorie şi tricotat; timbre
postale (postage stamps); suporturi de pahare
din hârtie sau carton.
35 Servicii on-line de comerţ cu amănuntul şi
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
în legatură cu produse de toaleta, CD-uri,
DVD-uri, filme video, cărţi audio, jocuri
pentru calculatoare, jocuri video, jocuri
electronice, bijuterii, ornamente, ceasornice,
ceasuri, produse de imprimerie, recipiente şi
utensile de menaj, articole din materiale
textile, sacoşe (bags), îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, jucării, jocuri şi
echipamente de sport, produse alimentare şi
băuturi nealcoolice, organizare, operare şi
coordonare de sesiuni de voturi şi sondaje;
servicii de consiliere, consultanţă şi informare
cu privire la cele de mai sus, inclusiv astfel de
servicii furnizate online printr-o reţea de
calculatoare sau prin internet sau extranet.
38 Telecomunicaţii; servicii de comunicaţii;
difuzarea şi transmiterea programelor de
televiziune, radio, film, muzica, conţinut audio
şi video prin cablu, DTT, DSL, prin satelit şi
prin internet şi prin intermediul reţelelor de
telefonie mobilă; difuzarea şi transmiterea
programelor de televiziune, radio, film,
conţinut audio şi video la telefoanele mobile,
asistenţi personali digitali (PDA-uri) şi
calculatoare personale; telecomunicaţii video

la cerere (video-on-demand) şi telecomunicaţii
aproape la cerere (near on demand); transmisie
de materiale audio, video şi / sau programare
audio-vizuale (prin orice mijloace); difuzare
continua (streaming) de conţinut audio şi
video prin internet; difuzarea continua
(streaming) de servicii video la cerere pentru
telespectatori; telecomunicaţii personalizate şi
interactive, servicii de difuzare şi de
transmisie; servicii de difuzare prin încărcarea,
descărcarea, captarea, postarea, prezentarea,
editarea, redarea, streaming (difuzarea
continua), vizualizare, previzualizarea,
afişarea, etichetarea, blogging-ul, partajarea,
manipularea, distribuirea, publicarea,
reproducerea, de medii electronice, conţinut
multimedia, materiale video, filme, tablouri,
imagini, texte, fotografii, jocuri, conţinut
generat de utilizatori, conţinut audio şi
informaţii prin internet sau alte reţele de
calculatoare şi comunicaţii; furnizarea unui
portal de partajare video; servicii de difuzare
a programelor de televiziune care încorporează
servicii interactive pentru vizualizarea de
ghiduri şi selecţie automată inteligentă pentru
înregistrarea programelor; servicii de difuzare,
informare şi recuperare pe bază de ecran de
televiziune; furnizarea de servicii de
comunicaţii pentru accesarea şi regăsirea
programelor de radio şi de televiziune;
furnizarea unei conexiuni între un site web şi
telespectatori de televiziune prin intermediul
unui portal de televiziune interactivă; servicii
de webcasting şi podcasting; servicii de poştă
electronică; servicii de informare ştiri şi
servicii de agenţii de ştiri; închirierea de
facilităţi de difuzare a programelor de radio şi
de televiziune; furnizarea on-line de buletine
informative electronice pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare;
furnizare de acces la jurnalele web (bloguri);
furnizare de acces la servicii interactive de
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votare; furnizarea accesului la şi închirierea de
timp de acces la o bază de date computerizată;
furnizare de conexiuni între mai multe
dispozitive capabile de a primi servicii de
difuzare sincronizate; servicii de consiliere,
consultanţă şi informare cu privire la cele de
mai sus, inclusiv astfel de servicii furnizate
online printr-o reţea de calculatoare sau prin
internet sau extranet.
41 Furnizarea de divertisment, educaţie,
recrearea, instruire, pregatire (tuition) şi
perfectionare (training); producerea,
prezentarea şi distribuirea de programe de
televiziune şi radio, audio, video, imagini
statice şi în mişcare şi date inclusiv on-line
dintr-o bază de date, pe internet, prin satelit
sau prin reţelele de telefonie mobilă sau orice
alte mijloace media electronice sau digitale;
producţia, prezentarea şi distribuirea de filme
pentru televiziune şi cinema, muzică, ştiri,
afaceri curente, sport şi informaţii
educaţionale; servicii de divertisment
personalizate şi interactive; serviciile de
selecţie de televiziune şi de radio interactive
pentru telespectatori; servicii de editare
(inclusiv servicii de editare electronică);
furnizare de publicaţii electronice care nu pot
fi descărcate; organizare, producţie şi
prezentare de spectacole, competiţii, jocuri,
concursuri, divertisment în studio şi
evenimente cu participarea publicului,
spectacole de strada, concerte, expoziţii şi
evenimente; predarea limbilor străine;
furnizarea de informaţii şi servicii de
consiliere cu privire la oricare dintre serviciile
menţionate anterior, inclusiv astfel de servicii
furnizate online printr-o reţea de calculatoare
sau prin internet sau extranet.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi proiectare referitoare la acestea;
servicii de analiză şi de cercetare industrială;
proiectarea şi dezvoltarea hardware şi software

de calculator; programare de calculator;
servicii de consultanţă de calculator;
instalarea, întreţinerea, repararea şi
actualizarea de software de calculator; servicii
de design grafic; proiectare, desen şi punerea
în scris pentru compilarea site-urilor web;
găzduirea de continut digital, şi anume
jurnalelor on-line şi blogurilor; proiectarea,
gestionarea şi monitorizarea on-line a
forumurilor de discuţii; crearea şi mentinerea
site-urilor web; găzduirea site-urilor web ale
terţilor; prognoza meteo; furnizarea de
informaţii şi servicii de consiliere cu privire la
oricare dintre serviciile mentionate anterior,
inclusiv astfel de servicii furnizate online
printr-o retea de calculatoare sau prin internet
sau extranet.
45 Managementul drepturilor de autor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00966
(151) 16/02/2017
(732) THE BRITISH BROADCASTING

CORPORATION, Broadcasting
House Portland Place, W1A 1AA,
LONDON REGATUL UNIT 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

LOOK WHO'S DANCING

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

9 Filme cinematografice şi fotografice expuse;
înregistrări audio şi video; programe
înregistrate de televiziune şi radio; filme
artistice expuse (motion pictures); desene
animate (animated cartoons); înregistrări de
date, inclusiv audio, video, imagini statice şi
în mişcare şi text, de asemenea, în format
interactiv; programe şi conţinut audiovizual
bazat pe web pentru difuzare sau altă
transmisie la televiziune, radio, telefoane
mobile, asistenţi personali digitali (PDA-uri)
şi calculatoare personale, inclusiv în format
3D; aparate pentru înregistrarea, difuzarea,
transmiterea, primirea, prelucrarea, generarea,
reproducerea, distribuirea, redistribuirea,
urmărirea, marcarea, codarea şi decodarea de
conţinut audio şi video, imagini statice şi în
mişcare, date şi metadate; suporturi magnetice
de date, discuri de înregistrare, suporturi de
memorie, discuri compacte, discuri compacte
interactive, CD-ROM-uri şi DVD-uri,
mini-discuri CD-l-uri, benzi, casete, cartuşe,
carduri şi alte suporturi, toate purtând sau
pentru a fi utilizate la stocarea înregistrărilor
de sunet, înregistrărilor video, date, metadate,
imagini, grafice, texte sau programe; software;

programe de calculator; software de calculator,
incluzând software pentru a fi utilizat în
descărcarea, stocarea, prelucrarea,
reproducerea, organizarea, distribuirea şi
redistribuirea audio, video, imagini statice şi în
mişcare şi date; aplicaţii software incluzând
aplicaţii software pentru telefoane mobile,
dispozitive electronice digitale uşor de purtat
şi alte dispozitive digitale portabile;software
pentru realitate virtuală, hardware pentru
realitate virtuală şi aparate pentru realitate
virtuală software educaţional şi de învăţare,
aparate şi instrumente electronice educaţionale
şi de învăţare; platforme software de calculator
bazate pe IP pentru producerea, formatarea,
managementul şi distribuirea de sunet, imagini
şi date; software pentru jocuri pe telefon
mobil; software pentru jocuri digitale;
software pentru jocuri pe DVD; software şi
echipame pentru jocuri pe calculator; software
de calculator pentru televiziune personalizată
şi interactivă; publicaţii electronice
descărcabile; tonuri de apel şi grafică
(descărcabile) pentru telefoane mobile;
înregistrări grafice descărcabile pentru
calculatoare; muzică digitală descărcabilă,
înregistrări audio şi video (descărcabile) de pe
internet; aviziere electronice; suporturi de
mouse; receptoare si transmiţătoare de
semnale radio; aparate şi instrumente pentru
recepţia difuzării de radio şi de televiziune,
inclusiv recepţia difuzării prin cablu, prin
satelit şi transmisiuni digitale; ochelari
(ochelari de vedere), ochelari de soare; părţi şi
accesorii pentru toate produsele menţionate
anterior.
16 Publicaţii tipărite; hârtie; carton; materiate
tipărite; reviste; cărţi; cataloage; programe;
fotografii; articole de papetărie; materiale
pentru artişti; pensule de pictură; materiale de
instruire şi învăţare; clişee de imprimerie;
postere (tipărituri); carduri (tipărituri); cărţi
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poştale; felicitări; cartonaşe de colecţie;
invitaţii; jurnale; calendare; albume de
fotografii; tipărituri; pungi pentru cadouri din
hârtie sau plastic, cutii pentru cadouri din
carton, etichete pentru cadouri şi ambalaje
pentru cadouri; blocnotesuri; instrumente de
scris şi creioane colorate; stickere; abtibilduri;
stampile (stamps); organizatoare personale;
carnete de adresă (address books); caiete de
notiţe (note books); suporturi pentru stilouri şi
creioane; suporturi de birou; modele/şabloane
pentru broderie, croitorie şi tricotat; timbre
postale (postage stamps); suporturi de pahare
din hârtie sau carton.
35 Servicii on-line de comerţ cu amănuntul şi
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
în legatură cu produse de toaleta, CD-uri,
DVD-uri, filme video, cărţi audio, jocuri
pentru calculatoare, jocuri video, jocuri
electronice, bijuterii, ornamente, ceasornice,
ceasuri, produse de imprimerie, recipiente şi
utensile de menaj, articole din materiale
textile, sacoşe (bags), îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, jucării, jocuri şi
echipamente de sport, produse alimentare şi
băuturi nealcoolice, organizare, operare şi
coordonare de sesiuni de voturi şi sondaje;
servicii de consiliere, consultanţă şi informare
cu privire la cele de mai sus, inclusiv astfel de
servicii furnizate online printr-o reţea de
calculatoare sau prin internet sau extranet.
38 Telecomunicaţii; servicii de comunicaţii;
difuzarea şi transmiterea programelor de
televiziune, radio, film, muzica, conţinut audio
şi video prin cablu, DTT, DSL, prin satelit şi
prin internet şi prin intermediul reţelelor de
telefonie mobilă; difuzarea şi transmiterea
programelor de televiziune, radio, film,
conţinut audio şi video la telefoanele mobile,
asistenţi personali digitali (PDA-uri) şi
calculatoare personale; telecomunicaţii video

la cerere (video-on-demand) şi telecomunicaţii
aproape la cerere (near on demand); transmisie
de materiale audio, video şi / sau programare
audio-vizuale (prin orice mijloace); difuzare
continua (streaming) de conţinut audio şi
video prin internet; difuzarea continua
(streaming) de servicii video la cerere pentru
telespectatori; telecomunicaţii personalizate şi
interactive, servicii de difuzare şi de
transmisie; servicii de difuzare prin încărcarea,
descărcarea, captarea, postarea, prezentarea,
editarea, redarea, streaming (difuzarea
continua), vizualizare, previzualizarea,
afişarea, etichetarea, blogging-ul, partajarea,
manipularea, distribuirea, publicarea,
reproducerea, de medii electronice, conţinut
multimedia, materiale video, filme, tablouri,
imagini, texte, fotografii, jocuri, conţinut
generat de utilizatori, conţinut audio şi
informaţii prin internet sau alte reţele de
calculatoare şi comunicaţii; furnizarea unui
portal de partajare video; servicii de difuzare
a programelor de televiziune care încorporează
servicii interactive pentru vizualizarea de
ghiduri şi selecţie automată inteligentă pentru
înregistrarea programelor; servicii de difuzare,
informare şi recuperare pe bază de ecran de
televiziune; furnizarea de servicii de
comunicaţii pentru accesarea şi regăsirea
programelor de radio şi de televiziune;
furnizarea unei conexiuni între un site web şi
telespectatori de televiziune prin intermediul
unui portal de televiziune interactivă; servicii
de webcasting şi podcasting; servicii de poştă
electronică; servicii de informare ştiri şi
servicii de agenţii de ştiri; închirierea de
facilităţi de difuzare a programelor de radio şi
de televiziune; furnizarea on-line de buletine
informative electronice pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare;
furnizare de acces la jurnalele web (bloguri);
furnizare de acces la servicii interactive de
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votare; furnizarea accesului la şi închirierea de
timp de acces la o bază de date computerizată;
furnizare de conexiuni între mai multe
dispozitive capabile de a primi servicii de
difuzare sincronizate; servicii de consiliere,
consultanţă şi informare cu privire la cele de
mai sus, inclusiv astfel de servicii furnizate
online printr-o reţea de calculatoare sau prin
internet sau extranet.
41 Furnizarea de divertisment, educaţie,
recrearea, instruire, pregatire (tuition) şi
perfectionare (training); producerea,
prezentarea şi distribuirea de programe de
televiziune şi radio, audio, video, imagini
statice şi în mişcare şi date inclusiv on-line
dintr-o bază de date, pe internet, prin satelit
sau prin reţelele de telefonie mobilă sau orice
alte mijloace media electronice sau digitale;
producţia, prezentarea şi distribuirea de filme
pentru televiziune şi cinema, muzică, ştiri,
afaceri curente, sport şi informaţii
educaţionale; servicii de divertisment
personalizate şi interactive; serviciile de
selecţie de televiziune şi de radio interactive
pentru telespectatori; servicii de editare
(inclusiv servicii de editare electronică);
furnizare de publicaţii electronice care nu pot
fi descărcate; organizare, producţie şi
prezentare de spectacole, competiţii, jocuri,
concursuri, divertisment în studio şi
evenimente cu participarea publicului,
spectacole de strada, concerte, expoziţii şi
evenimente; predarea limbilor străine;
furnizarea de informaţii şi servicii de
consiliere cu privire la oricare dintre serviciile
menţionate anterior, inclusiv astfel de servicii
furnizate online printr-o reţea de calculatoare
sau prin internet sau extranet.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi proiectare referitoare la acestea;
servicii de analiză şi de cercetare industrială;
proiectarea şi dezvoltarea hardware şi software

de calculator; programare de calculator;
servicii de consultanţă de calculator;
instalarea, întreţinerea, repararea şi
actualizarea de software de calculator; servicii
de design grafic; proiectare, desen şi punerea
în scris pentru compilarea site-urilor web;
găzduirea de continut digital, şi anume
jurnalelor on-line şi blogurilor; proiectarea,
gestionarea şi monitorizarea on-line a
forumurilor de discuţii; crearea şi mentinerea
site-urilor web; găzduirea site-urilor web ale
terţilor; prognoza meteo; furnizarea de
informaţii şi servicii de consiliere cu privire la
oricare dintre serviciile mentionate anterior,
inclusiv astfel de servicii furnizate online
printr-o retea de calculatoare sau prin internet
sau extranet.
45 Managementul drepturilor de autor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00967
(151) 16/02/2017
(732) MAMAZETS INVESTMENTS

LIMITED, Str. Spetson nr. 23A,
Zavos Leda court, Office B 301,4000
Mesa Yitonia, *, LIMASSOL CIPRU

(740) MARCI SI DESENE S.R.L., Str. Radu
Voda, nr. 22B, sector 4 BUCURESTI

(540)

SUMMER SCHOOL - British School of
Bucharest

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:260116; 260118;
290104;  

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

16 Hârtie şi 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
pentru învăţământ (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).

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00968
(151) 16/02/2017
(732) S.C. REGELE CAFELEI S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 51D, jud. Maramureş,
435500, SIGHETU MARMAŢIEI
ROMANIA 

(540)

THE COFFEE FACTORY

(531) Clasificare Viena:270501; 270510;  

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

11 Aparate pentru prăjit cafea; maşini de cafea
espresso; maşini electrice de cafea espresso.
30 Zahăr, miere, sirop de melasă; cafea; cafea
verde; cafea macinată; amestecuri de cafea;
băuturi din cafea; boabe de cafea; pungi de
cafea; cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora.

˜˜˜˜˜˜˜


