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Cereri Mărci publicate în 18/08/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 05195 11/08/2017 MYAROM SECURITY SRL MYAROM SECURITY SRL

2 M 2017 05248 11/08/2017 BERGAMOT DEVELOPMENTS
SRL

INTER PARC DOMENII

3 M 2017 05249 11/08/2017 DIGITAL MANAGEMENT
SOLUTIONS SRL

vnvo Verificat. Evaluat. Certificat.

4 M 2017 05250 11/08/2017 SC AZUR SA VOPSEŞTE ROMÂNEŞTE!

5 M 2017 05251 11/08/2017 RĂZVAN ANDREI DUMITRA BĂRBIERI ŞI PĂLĂRII

6 M 2017 05252 11/08/2017 LUCIAN FILIP-MIHU DAC FIT

7 M 2017 05253 11/08/2017 SC BASILICA TRAVEL SRL Pelerinaj pentru sufletul
dumneavoastră

8 M 2017 05254 11/08/2017 Manat Magnum SRL CopaHavana

9 M 2017 05255 11/08/2017 SC. GLOBAL EYE
INVESTMENTS SRL.

SHOE BOUDOIR

10 M 2017 05256 11/08/2017 SANTIC (QUAN ZHOU)
SPORTS CO., LTD.

Santic

11 M 2017 05257 11/08/2017 Accord Healthcare Limited REVICORD

12 M 2017 05258 11/08/2017 CHINA AIRLINES LTD

13 M 2017 05259 11/08/2017 CHINA AIRLINES LTD CHINA AIRLINES

14 M 2017 05260 11/08/2017 AZURO UNIVERSAL SRL MILANOLUX

15 M 2017 05261 11/08/2017 DEMENY RENATA Deutsch mit Musik

16 M 2017 05264 11/08/2017 SC LEPTODACTYLUS SRL CARAVANA RACILOR

17 M 2017 05265 11/08/2017 RADIO GUERRILLA SRL GORRILLA RADIO

18 M 2017 05266 11/08/2017 SC SENIC COM SRL BEST DEAL

19 M 2017 05267 11/08/2017 Fundaţia Inima de Copil Un sat un copil

20 M 2017 05268 11/08/2017 CIPRIAN NEACŞU CASA NEACSU

21 M 2017 05269 11/08/2017 RADIO GUERRILLA SRL GORRILLA PUNCT RO

22 M 2017 05270 11/08/2017 ADRIA BROKER SRL Anaïs

23 M 2017 05272 14/08/2017 ECEDI MARIN BLUE APPLE CONCEPT

24 M 2017 05273 14/08/2017 LAURA PALOŞ KESSA

25 M 2017 05274 15/08/2017 FLORIN STANCIU SmartDentalTraining



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/08/2017-15/08/2017

(210) M 2017 05195
(151) 11/08/2017
(732) MYAROM SECURITY SRL, STR.

PIAŢA ROMANA NR. 8D, BL. D8,
SC. B, AP. 2, JUDEŢUL SATU
MARE

, SATU MARE, 440012, RO
(540)

MYAROM SECURITY SRL
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.14; 24.07.01; 24.07.23

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

45. Servicii de pază şi protecţie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05248
(151) 11/08/2017
(732) BERGAMOT DEVELOPMENTS

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176,
BIROUL NR. 1, WILLBROOK
PLATINIUM&CONVENTION
CENTER, CLADIREA A, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, RO

(540)

INTER PARC DOMENII
(591) Culori revendicate:negru, verde,

auriu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.11; 03.07.04;
03.07.17; 03.07.19; 03.07.24

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05249
(151) 11/08/2017
(732) DIGITAL MANAGEMENT

SOLUTIONS SRL, BD.
THEODOR PALLADY NR. 51,
ET. 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032258, RO

(540)

vnvo Verificat.
Evaluat. Certificat.

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
24.01.15; 24.17.20

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

35. Publicitate.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05250
(151) 11/08/2017
(732) SC AZUR SA, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 3-5,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300571,
RO

(740) CABINET CECIU GABRIELA
, STR. MARTIR LEONTINA
BANCIU NR. 6, AP. 110, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300024, TM,
RO

(540)

VOPSEŞTE ROMÂNEŞTE!
(591) Culori revendicate:negru, albastru,

roşu, galben

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.11; 29.01.14; 24.07.23;
24.17.04

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii, răşini articificale în stare
brută, materiale plastice în stare brută,
îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate penhtru călirea
şi sudura metalelor, produse chimice
destinate conservării alimentelor, materiale
tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/te industriei.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi,
răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie şi pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
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de papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen şi pentru artişti, pensule, material
didactic şi de instruire, foi, folii şi pungi
din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, caractere şi clişee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05251
(151) 11/08/2017
(732) RĂZVAN ANDREI DUMITRA,

STR. OITUZ NR. 21, BĂICOI,
RO.PR, RO

(540)
BĂRBIERI ŞI PĂLĂRII

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05252
(151) 11/08/2017
(732) LUCIAN FILIP-MIHU, BD.

REPUBLICII NR. 187, BL. 4E, ET.
7, AP. 32, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, RO.PR, RO

(540)

DAC FIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 21.03.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05253
(151) 11/08/2017
(732) SC BASILICA TRAVEL SRL,

STR. DOAMNEI, NR. 20,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, RO

(540)

Pelerinaj pentru
sufletul dumneavoastră

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.01;
27.05.01; 26.01.16; 18.03.21;
24.13.01

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05254
(151) 11/08/2017
(732) Manat Magnum SRL, STR.

BOGDAN VODA NR. 14, ET. 1,
CAM. 1, PARTITIA 3, SECTOR 1,
010936, , BUCUREŞTI , RO.BU,
RO

(540)
CopaHavana
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05255
(151) 11/08/2017
(732) SC. GLOBAL EYE

INVESTMENTS SRL. , STR.
TIPOGRAFILOR NR. 29,
PARTER, CAM. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, RO

(540)
SHOE BOUDOIR

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05256
(151) 11/08/2017
(732) SANTIC (QUAN ZHOU) SPORTS

CO., LTD., 3RD FLOOR, A BLDG,
WANDA PLAZA 888#, SHIJI RD,
JINJIANG, , FUJIAN, 362200, CN

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)

Santic
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 26.13.25; 26.11.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte, pelerine
acoperitoare împotriva prafului, pantaloni,
jerseuri sportive (îmbrăcăminte), haine
pentru ciclişti (îmbrăcăminte), articole de
încălţăminte, pantofi sport, şepci (articole
pentru acoperirea capului), articole de
ciorăpărie, mănuşi (îmbrăcăminte).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05257
(151) 11/08/2017
(732) Accord Healthcare Limited,

SAGE HOUSE, 319 PINNER
ROAD, NORTH HARROW,
MIDDLESEX, HA1 4HF,
MIDDLESEX, GB

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ 1,
SECTOR 1., BUCUREŞTI, RO

(540)
REVICORD

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

3. Preparate/produse pentru îngrijirea
pielii, preparate/produse nemedicale
pentru îngrijirea pielii, preparate/produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii.
5. Preparate/produse şi substanţe
farmaceutice, preparate/produse şi
substanţe farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate/produse şi substanţe
medicinale pentru îngrijirea pielii,
preparate/produse şi substanţe
farmaceutice pentru tratamentul
radiodermatitelor, preparate/produse şi
substanţe farmaceutice pentru tratamentul
mucozitelor orale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05258
(151) 11/08/2017
(732) CHINA AIRLINES LTD, NO. 1,

HANGZHAN S. RD., DAYUAN
DIST., TAOYUAN CITY, 337, TW

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
B, RO

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
05.05.20; 05.05.21

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

39. Transport aerian de produse,
transport aerian de pasageri, încărcarea
şi descărcarea încărcăturii sau a
containerelor de marfă, depozitarea
mărfurilor sau containerelor de marfă,
servicii de expediere de mărfuri pe cale
aeriană, organizarea de tururi de călătorii,
servicii de agenţii de turism, şi anume,
efectuarea de rezervări (reservations)
şi rezervări (bookings) pentru transport,
servicii de rezervare prin agenţie a biletelor
de pasageri în domeniul transporturilor
interne şi externe, furnizarea de informaţii
turistice, furnizarea de informaţii de
transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05259
(151) 11/08/2017
(732) CHINA AIRLINES LTD, NO. 1,

HANGZHAN S. RD., DAYUAN
DIST., TAOYUAN CITY, 337, TW

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
B, RO

(540)

CHINA AIRLINES
(531) Clasificare Viena: 02.09.01;

05.05.20; 05.05.21; 26.01.18

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

39. Transport aerian de produse,
transport aerian de pasageri, încărcarea
şi descărcarea încărcăturii sau a
containerelor de marfă, depozitarea
mărfurilor sau containerelor de marfă,
servicii de expediere de mărfuri pe cale
aeriană, organizarea de tururi de călătorii,
servicii de agenţii de turism, şi anume,
efectuarea de rezervări (reservations)
şi rezervări (bookings) pentru transport,
servicii de rezervare prin agenţie a biletelor
de pasageri în domeniul transporturilor
interne şi externe, furnizarea de informaţii
turistice, furnizarea de informaţii de
transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05260
(151) 11/08/2017
(732) AZURO UNIVERSAL SRL, LINIA

DE CENTURĂ NR. 50, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, BL. A6,
ET. 2, AP. 201, CAMERA 2, JUD.
ILFOV, COMUNA ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS, RO

(540)
MILANOLUX

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului), adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru desen şi pentru artişti, pensule,
material didactic şi de instruire (cu excepţia
aparatelor), foi, folii şi pungi din material
plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice.
21. Ustensile şi recipiente de menaj
sau de bucătărie, piepteni şi bureţi, perii
(cu excepţia pensulelor), material pentru
perii, material pentru curăţare, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei
folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
ceramică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05261
(151) 11/08/2017
(732) DEMENY RENATA, STR.

BISERICII, NR. 357, JUD.
MUREŞ, CORUNCA , 547367, RO

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

Deutsch mit Musik
(591) Culori revendicate:roşu, negru,

galben

(531) Clasificare Viena: 24.17.12;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

41. Educaţie, instruire, diverstisment şi
în special cursuri interactive si distractive
adresate copiilor, de învăţare a limbii
germane cu ajutorul muzicii şi al jocurilor,
cu sau fără participarea activă a părinţilor,
instruire în domeniu pentru a putea susţine
cursuri de învăţare a limbii germane
cu ajutorul muzicii şi a jocurilor, servicii
educaţionale cu privire la tehnici de învăţare
a limbii germane cu ajutorul muzicii şi
a jocurilor, cursuri de învăţare a limbii
germane, servicii de editare audio şi
video necesare în domeniu, editare de
texte scrise şi materiale tipărite necesare
în domeniu, editare muzicală, video, de
publicaţii, de casete audio, de casete video,
de texte scrise, de înregistrări video şi audio
necesare învăţării limbii germane, furnizare
de publicaţii electronice pentru învăţarea
limbii germane, elaborare (furnizare) de

materiale educative utilizate în domeniul
învăţării limbii germane cu ajutorul muzicii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05264
(151) 11/08/2017
(732) SC LEPTODACTYLUS SRL , BD.

LIBERTĂŢII NR. 20, SECTOR 5,
BUCUREŞTI , 050707, RO

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
SB, RO

(540)

CARAVANA RACILOR
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 03.09.16;
03.09.24; 03.09.25; 04.05.05;
04.05.15; 09.07.19; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

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

31. Animale vii.
35. Publicitate, administraţie comercială,
organizare de târguri comerciale,
promovare de târguri în scop comercial.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05265
(151) 11/08/2017
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

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

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, RO

(540)

GORRILLA RADIO
(591) Culori revendicate:mov, negru, roz

fucsia

(531) Clasificare Viena: 03.05.20;
03.05.19; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

9. CD-uri cu muzică, CD-uri audio,
DVD-uri, suporturi digitale de înregistrare,
publicaţii electronice descărcabile, software
(programe), aplicaţii software, programe
pentru jocuri pe calculator.
35. Publicitate, cronică publicitară,
publicitate radiofonică, publicitate
televizată, producţie de reclame radio
sau/şi reclame de televiziune, scriere şi
publicare de texte publicitare, servicii de

editare de texte publicitare, marketing,
servicii de afişaj publicitar, studii de piaţă,
realizare de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, furnizare de spaţii publicitare,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, organizare de
evenimente, expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional,
relaţii publice, servicii de revista presei,
calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi de televiziune,
compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, administraţie
comercială, servicii de comerț, 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.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
şi emisiuni de radio, difuzare de programe
şi emisiuni de televiziune, transmisie
radio, transmisii radiofonice, servicii de
radiodifuziune prin internet, transmisii de
televiziune, difuzare radiofonică de muzică,
informaţii, știri şi divertisment, transmisia
asistată de
computer a mesajelor, sunetelor şi
imaginilor, transmisie TV prin internet,
transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, servicii
ale agenţiilor de presă (transmitere de
ştiri), furnizarea accesului la canale
de telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping, difuzarea de muzică,
închirierea de instalaţii şi echipamente
de telecomunicaţii, furnizarea de forumuri
online.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi culturale, producţie de programe
de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, servicii ale studiourilor
de televiziune, prezentare de programe
de televiziune, servicii de divertisment
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televizat, servicii de înregistrări audio,
de filme şi de televiziune, montaj de
programe de televiziune, servicii privind
ghidul programelor de televiziune, stabilirea
(planificarea) grilei de programe pentru
televiziune, închiriere de decoruri, găzduire
şi organizare de ceremonii de decernare
de premii referitoare la televiziune şi
radio, servicii de reporteri de ştiri,
subtitrare, producţie de filme, cu excepţia
filmelor publicitare, prezentare de filme
cinematografice, servicii oferite de un
cinematograf, prezentare de seriale şi filme
de televiziune, producţie de divertisment
sub formă de seriale de televiziune,
cronică de film şi de teatru, servicii
de disc-jockey, servicii de discotecă,
cluburi de noapte, producţie de programe
de radio, producţia de emisiuni de
radio, realizare şi editare de programe
şi emisiuni radiofonice, prezentarea de
emisiuni de radio, stabilirea grilei de
programe de radio, teatru radiofonic,
servicii de divertisment radiofonic, servicii
de divertisment muzical, montaj de
programe radiofonice, producţii de film,
televiziune şi radio, servicii de programe de
ştiri pentru radio sau televiziune, producţie
de efecte speciale pentru radio, organizare
de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizare de evenimente
în scopuri culturale sau de divertisment,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea de jocuri şi concursuri
(divertisment), planificarea petrecerilor
(distracţii), prezentarea de reprezentaţii
live, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, scrierea textelor, altele
decât textele publicitare, publicare de
texte, altele decât textele publicitare,
publicare electronică, publicare multimedia,
servicii fotografice, informaţii în materie
de divertisment, informaţii în materie

de educaţie, organizarea de parade de
modă pentru amuzament, organizarea de
concursuri de frumuseţe, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de ziare, jurnale și reviste
electronice accesibile prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05266
(151) 11/08/2017
(732) SC SENIC COM SRL, STR.

BARIERA VÂLCII NR. 247, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 1100, RO

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECT.1, , BUCUREŞTI , RO.BU,
RO

(540)

BEST DEAL
(591) Culori revendicate:roșu, alb

(531) Clasificare Viena: 02.09.14;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(511) Produse si/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 și sago, făină şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/08/2017-15/08/2017

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 05267
(151) 11/08/2017
(732) Fundaţia Inima de Copil, STR.

BULEVARDUL DUNĂREA NR.3,
BLOC A3, AP.2, COD POŞTAL
800630, GALAŢI, RO

(540)
Un sat un copil

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

36. Acordare de burse financiare în
educaţie pentru copiii din mediul rural.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale,
45. Servicii personale şi sociale oferite de
către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05268
(151) 11/08/2017
(732) CIPRIAN NEACŞU , STR.

GHEORGHE SAIDAC NR.
2, BL.12, SC.1, ET.3, AP.17 ,
BUCUREŞTI, RO

(740) SC LOYAL PARTNERS API
SRL , STR. PORTULUI NR. 23,
PARCUL DE SOFT, CAM. 307,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, 800025,
GL, RO

(540)
CASA NEACSU

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05269
(151) 11/08/2017
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

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

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, RO

(540)

GORRILLA PUNCT RO
(591) Culori revendicate:roz fucsia, mov,

negru

(531) Clasificare Viena: 03.05.19;
03.05.20; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

9. CD-uri cu muzică, CD-uri audio,
DVD-uri, suporturi digitale de înregistrare,
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publicaţii electronice descărcabile, software
(programe), aplicaţii software, programe
pentru jocuri pe calculator.
35. Publicitate, cronică publicitară,
publicitate radiofonică, publicitate
televizată, producţie de reclame radio
sau/şi reclame de televiziune, scriere şi
publicare de texte publicitare, servicii de
editare de texte publicitare, marketing,
servicii de afişaj publicitar, studii de piaţă,
realizare de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, furnizare de spaţii publicitare,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, organizare de
evenimente, expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional,
relaţii publice, servicii de revista presei,
calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi de televiziune,
compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, administraţie
comercială, servicii de comerț, 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.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe
şi emisiuni de radio, difuzare de programe
şi emisiuni de televiziune, transmisie
radio, transmisii radiofonice, servicii de
radiodifuziune prin internet, transmisii de
televiziune, difuzare radiofonică de muzică,
informaţii, știri şi divertisment, transmisia
asistată de computer a mesajelor,
sunetelor şi imaginilor, transmisie TV prin
internet, transmisie continuă (streaming)
de materiale audio pe internet, servicii
ale agenţiilor de presă (transmitere de
ştiri), furnizarea accesului la canale
de telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping, difuzarea de muzică,
închirierea de instalaţii şi echipamente

de telecomunicaţii, furnizarea de forumuri
online.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi culturale, producţie de programe
de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, servicii ale studiourilor
de televiziune, prezentare de programe
de televiziune, servicii de divertisment
televizat, servicii de înregistrări audio,
de filme şi de televiziune, montaj de
programe de televiziune, servicii privind
ghidul programelor de televiziune, stabilirea
(planificarea) grilei de programe pentru
televiziune, închiriere de decoruri, găzduire
şi organizare de ceremonii de decernare
de premii referitoare la televiziune şi
radio, servicii de reporteri de ştiri,
subtitrare, producţie de filme, cu excepţia
filmelor publicitare, prezentare de filme
cinematografice, servicii oferite de un
cinematograf,
prezentare de seriale şi filme de televiziune,
producţie de divertisment sub formă de
seriale de televiziune, cronică de film şi de
teatru, servicii de disc-jockey, servicii de
discotecă, cluburi de noapte, producţie de
programe de radio, producţie de emisiuni
de radio, realizare şi editare de programe
şi emisiuni radiofonice, prezentarea de
emisiuni de radio, stabilirea grilei de
programe de radio, teatru radiofonic,
servicii de divertisment radiofonic, servicii
de divertisment muzical, montaj de
programe radiofonice, producţii de film,
televiziune şi radio, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune,
producţie de efecte speciale pentru radio,
organizare de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizare de
evenimente în scopuri culturale sau de
divertisment, organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, rezervarea locurilor pentru
spectacole, organizarea de jocuri şi
concursuri (divertisment), planificarea
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petrecerilor (distracţii), prezentarea de
reprezentaţii live, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile, scrierea
textelor, altele decât textele publicitare,
publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare electronică, publicare
multimedia, servicii fotografice, informaţii
în materie de divertisment, informaţii în
materie de educaţie, organizarea de parade
de modă pentru amuzament, organizarea
de concursuri de frumuseţe, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de ziare, jurnale și reviste
electronice accesibile prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05270
(151) 11/08/2017
(732) ADRIA BROKER SRL, STR.

ROMANA NR. 0, BL. 29B, SC. B,
ET. 2, AP.7, ZIMNICEA, RO.TE,
RO

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, RO

(540)
Anaïs

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

30. Dulciuri (cu excepţia celor de uz
farmaceutic), biscuiţi, napolitane, jeleuri,
produse de cofetărie, ciocolată, produse
din ciocolată, produse cu ciocolată ,
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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05272
(151) 14/08/2017
(732) ECEDI MARIN, STR. GEORGE

COŞBUC NR. 6, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420061, RO

(740) CENTRUL REGIONAL PENTRU
PROMOVAREA PROTECTIEI
PROPRIETATII INDUSTRIALE
BISTRITA NASAUD , STR.
PETRE ISPIRESCU NR. 15 A,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420081, BN, RO

(540)

BLUE APPLE CONCEPT
(531) Clasificare Viena: 01.15.23;

26.01.01; 27.05.01; 27.05.02

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire, foi, folii și pungi
din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 05273
(151) 14/08/2017
(732) LAURA PALOŞ, STR. ŞTEFAN

PROTOPOPESCU NR. 10, BL.4,
SC. D, ET. 1, AP. 59, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, RO

(540)
KESSA

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, săpunuri
nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru păr, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire, foi, folii și pungi
din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
26. Dantele și broderii, panglici și șireturi,
nasturi, capse și copci, ace și ace cu
gămălie, flori artificiale, ornamente pentru
păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun,
aparate pentru jocuri video.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
31. Produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,

animale vii, fructe și legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, hrană și băuturi pentru
animale, malţ, cereale și semințe crude
și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, horticultură și de silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 05274
(151) 15/08/2017
(732) FLORIN STANCIU, STR.

FREAMĂTULUI NR. 6, COD
POŞTAL 077025, BRAGADIRU,
RO.IL, RO

(540)
SmartDentalTraining

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

41. Educaţie, instruire, cursuri de formare,
organizare de cursuri, furnizare de cursuri
educaţionale, cursuri de formare avansată,
cursuri de pregătire în medicină, furnizare
de cursuri de formare, furnizare de cursuri
de pregătire, organizare de cursuri de
instruire, organizare şi coordonare de
cursuri, cursuri de instruire în tabere
educative, furnizare de cursuri de formare
continuă, organizare şi coordonare de
cursuri educaţionale.



E R A T Ă

Referitor la depozitul  M 2017/01840 înregistrat în data de 20.03.2017, publicat

în data de 27.03.2017, denumirea corectă a mărcii este FASHION LA FOARFECE.
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(210) M 2017 01307
(151) 06/05/2016
(732) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC,

100 UNIVERSAL CITY PLAZA
UNIVERSAL CITY, CALIFORNIA
91608, SUA, CALIFORNIA, US

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
VILLAIN-CON

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

3. Antiperspirante pentru uz personal,
uleiuri pentru copii, servetele umede,
geluri de baie și duș, uleiuri de baie,
pulberi de baie, săruri de baie, creme
de corp, uleiuri pentru corp, produse
pentru împrospătarea respiraţiei, loţiuni
de baie cu bule, cosmetice și preparate
cosmetice, pastă de dinți și apă de
gură, deodorante pentru uz personal,
săpunuri pentru faţă și pentru mâini,
parfumuri și parfumerie, şampoane pentru
păr, balsamuri pentru păr, loţiuni pentru
mâini și corp, creme pentru mâini și corp,
săpunuri lichide, apă de gură, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea pielii,
preparate nemedicinale pentru îngrijirea
părului, preparate nemedicinale pentru
coafat, preparate nemedicinale pentru
îngrijirea unghiilor, preparate nemedicinale
de baie, preparate nemedicinale de îngrijire
pentru soare, preparate nemedicinale
pentru îngrijirea buzelor, preparate de
protecţie solară, produse de protecție
solară, geluri de dinți, pastă de dinți, spumă
de bras, cremă de ras, loţiuni pentru ras,
geluri de ras, pudră de talc, şi pudră pentru
picioare.
9. Software (programe) pentru jocuri,
inclusiv aplicații software descărcabile
pentru jocuri pe calculator, software de
jocuri pe calculator furnizat pe CD-uri,
DVD-uri, cartușe și carduri de memorie,

software pentru jocuri pe calculator pentru
utilizare pe telefoane mobile și telefoane
celulare, programe descărcabile pentru
jocuri pe calculator, programe electronice
pentru jocuri pe calculator, programe
electronice descărcabile pentru jocuri pe
calculator, pentru utilizare pe telefoane
mobile și telefoane celulare și computere
portabile, aplicații pentru jocuri pe calculator
pentru dispozitive mobile și software de
jocuri pe calculator pentru calculatoare
personale și console de jocuri video la
domiciliu, cartușe de jocuri video, carduri de
memorie flash pre-înregistrate care conțin
jocuri video, carduri de memorie pentru
aparate de jocuri video, casete de jocuri
video, discuri de jocuri video, software și
programe de jocuri video, aplicații software
(programe) descărcabile pentru dispozitive
mobile, portabile și portabile manual care
permit utilizatorilor să vizualizeze și să
redea conținutul audio, video și audiovizual
și informații referitoare la conținut în
domeniul divertismentului, aplicații software
(programe) pentru dispozitive mobile,
portabile și portabile manual pentru
utilizarea în distribuția și vizualizarea
conținutului audio, video și audiovizual
și a informațiilor referitoare la conținut
în domeniul divertismentului, conținut
multimedia audio, video și audiovizual
descărcabil în domeniul divertismentului, și
anume filme cinematografice și emisiuni
de televiziune ce prezintă drama, acțiune,
aventură, romantism, comedie și animație,
suporți digitali, si anume DVD-uri pre-
înregistrate, CD-uri, discuri digitale de
înaltă definiție, casete video, discuri
video digitale, discuri versatile digitale,
fișiere audio și video descărcabile
și discuri digitale de înaltă definiție,
toate conținând divertisment audiovizual
și multimedia în domeniul dramei,
acțiunii, aventurii, romantismului, comediei,
documentarelor, science fiction, horror și
animație, filme cinematografice cu drama,
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acțiune, aventură, romantism, comedie,
documentare, science fiction, horror și
animație, căști, difuzoare audio, căsti
intra-auriculare, baterii, media playere,
media playere portabile, echipamente
periferice pentru calculatoare, ochelari,
și anume, ochelari de vedere, ochelari
de soare, ochelari de citit și tocuri
pentru aceștia, accesorii pentru dispozitive
mobile, portabile și portabile manual, și
anume, încărcătoare de baterii, căști,
difuzoare, carcase, carcase de protecție,
huse de protecție pentru ecranul de
afișare, casti intra-auriculare cu fir și fără
fir, microfoane și dispozitive hands-free,
carduri cadou, și anume carduri cadou
codate magnetic și carduri electronice
codate cu chip-uri, magneți, publicații
electronice descărcabile, și anume, fișe
informative, pliante informative, pliante,
buletine de informare, periodice, ghiduri de
modă, cărți și manuale, toate conținând
informații referitoare la conținutul de
divertisment audiovizual și multimedia,
suporți media pre-înregistrati, și anume
DVD-uri, CD-uri, discuri digitale de înaltă
definiție, casete video, discuri video digitale,
discuri versatile digitale, fișiere audio
și video descărcabile și discuri digitale
de înaltă definiție, toate cu conținut
de divertisment audiovizual și multimedia
în domeniul dramei, acțiunii, aventurii,
romantismului, comediei, documentarelor,
science fiction, horror și animație, stick-
uri de memorie goale, tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile,
dispozitive portabile și portabile manual,
programe interactive de jocuri pe calculator,
software pentru screensaver descărcabil pe
calculator, fișiere de imagine descărcabile
cu continut de lucrări de artă, text, audio,
video, jocuri și grafică referitoare la conținut
de divertisment audiovizual și multimedia,
înregistrări video descărcabile care conțin
clipuri video, prezentări de filme, interviuri,
recenzii, comentarii, videoclipuri muzicale,

filme și emisiuni de televiziune în domeniul
dramei, acțiunii, aventurii, romantismului,
comediei, documentarelor, science fiction,
horror și animație, fișiere de muzică
descărcabile, ochelari 3D, carcase de
protecție pentru transportul dispozitivelor
media portabile și a telefoanelor mobile.
16. Produse din hartie si carton, etichete
de adrese din carton, etichete adezive,
hârtie de notiţe și note, agende, cărți pentru
programări, tablouri (tipărituri) și printuri
creative, şerveţele din hârtie pentru faţă
și baie, carduri goale, carduri de note
și carnete de notiţe, etichete de hârtie
goale sau imprimate parțial, învelitoare
pentru cărţi, semne de carte, etichete din
hârtie sau carton de atârnat, sticker pentru
pereți și murale, carduri pentru ocazii, de
vacanță și de Crăciun, seturi creative și
artizanat (tipărituri), suporturi din carton
sau hârtie, hârtie artizanală, planificatori
zilnici (tipărituri), decoraţiuni din hârtie
sau carton, cărţi de angajamente, plicuri,
steaguri, bannere și fanioane de hârtie,
printuri și reprezentări grafice (tipărituri),
servețele de hârtie, blocnotes-uri ilustrate,
hârtie de scrisori, blocuri de memorie, cărți
pentru note, blocnotes-uri, pungi și saci
de hârtie, carduri și etichete de cadou,
tablete de note, pungi și decorațiuni pentru
petreceri, decorațiuni de tort din carton,
topuri de tort, serveţele de masă, feţe și
şerveţele de masă, cutii pentru cadouri
pentru petreceri, săculeţi de cadouri și
ornamente, cărți ilustrate și cărți poștale,
semne de hârtie imprimate, material de
legătorie (cărţi sau documente), fotografii,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau
pentru uz casnic, materiale pentru artisti,
si anume, pensule, tampoane şi hârtie de
creaţie, creioane si pixuri pentru artişti,
seturi de creaţie si artizanat, seturi de
vopsit, creta, creioane si pixuri colorate,
lipici pentru papetarie si pentru utilizări
casnice, plăcuţe pentru desen, pixuri, rigle
și tablete, plăcuțe pentru șevalete, pixuri
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și markere pentru marcare și scriere,
pixuri marcatoare şi markere, stilouri, lut
de modelare, șabloane de unghii, etichete
pentru fierul de călcat, cărți și plăcuțe
pentru schițe, cărți, cărţi de activităţi, cu
puzzle, pentru creier și pentru jocuri cu
cuvinte, cărți pentru copii, cărți de adrese,
de colorat, de benzi desenate și postere,
notebook-uri, jurnale, ziare, semne de
carte, reviste, postere, calendare, albume
pentru cărţi de decupat, autocolante, schițe
și fotografii, penare, ornamente decorative
pentru creioane, conținut pentru seturi
școlare (papetarie), lianți ca papetărie,
rechizite de birou, şi anume, capsatoare
de hârtie, dispozitive pentru îndepărtarea
capselor, tăbliţe pentru scris, șabloane,
ştampile din cauciuc, altele decât uneltele
de mână sau părți ale mașinilor și plăcuțele
pentru ștampile, adezivi pentru papetărie
sau menaj, blocknotes-uri, şi pungi de
hârtie pentru masa prânz.
18. Genţi, și anume genţi universale,
genţi de sport, genţi pentru atleţi, rucsaci,
saci (genţi) de plajă, saci (genţi) pentru
centuri, saci (genţi) pentru cărți, saci (genţi)
marinăreşti, saci (genţi) de gimnastică,
pungi din piele pentru mesagerie, pungi din
piele pentru călătorii peste noapte, saci de
umăr (genţi), genţi mari, genţi de mână,
genţi pentru călătorii, genţi pentru scutece,
valize, bagaje, etichete de bagaje, serviete,
rucsaci, ghiozdane, borsete, poșete, cutiuţe
pentru cărți de vizită, poșete de mărunţiş,
poșete de monede, portvizit, portofele,
umbrele, articole din piele și imitații de
piele, și anume, cutiuţe pentru cărți de
vizită, portmonee de mărunţiş, portmonee,
borsete, bagaje, suporturi de etichete
pentru bagaje, etui din piele pentru
chei, ghiozdane, saci (genţi) din piele
marinăreşti, rucsaci și portofele.
21. Periuțe de dinți cu baterii, recipiente
pentru servit băuturi, desfăcătoare de
sticle, boluri, matrițe de tort (forme de
tort), dispozitive pentru tăierea prăjiturilor,

borcane pentru prăjituri, figurine din cristal,
ceramică, sticlă și porțelan, sculpturi
din cristal, ceramică, sticlă și porțelan,
matrițe de brioşe, cești și căni, seturi
de îngrijire dentară cuprinzând periuțe de
dinți și ață dentară, ață dentară, produse
pentru mese festive, farfurii, paie de
băut, perii de păr, piepteni pentru păr,
matriţe pentru cuburi de gheață, mânere
pentru manșoane izolatoare pentru cutii
cu băuturi, cutii pentru masa de prânz,
perii pentru animale de companie, boluri
pentru hrănirea animalelor de companie
și de băut, puşculiţe, suporturi din plastic
pentru veselă, sticle de stoarcere din plastic
vândute goale, sticle de apă din plastic
vândute goale, farfurii, solniţe pentru sare și
piper, tăvi de servire, dozatoare de săpun,
suporturi de săpun, sticle pentru activităţi
sportive cu capete de personaje imprimate
vândute goale, ceainicuri care nu sunt
fabricate din metale prețioase, recipiente
termoizolante pentru alimente sau băuturi,
suporturi pentru periuţe de dinţi, periuțe de
dinți, coșuri de gunoi.
24. Lenjerie de pat, prosoape din material
textil, prosoape pentru spălat, acoperitoare
din material textile, huse pentru pat, pături
pentru pat, propoape din material textile de
mână, feţe de pernă, pături si cuverturi,
pături pentru copii, pilote, perdele, covoare,
prosoape cu glugă, lenjerii, serveţele textile,
suporturi textile de masă pentru farfurii,
feţe de masă textile, cuverturi, fanioane din
material textile, steaguri textile.
25. Îmbrăcăminte, și anume, cămăși,
tricouri, bluze, topuri, fuste, pantaloni,
blugi și pantaloni, pantaloni scurți, fusta-
pantalon scurtă, salopetă, bluze, salopeta
scurtă, rochii, pulovere, jachete, blazeri și
haine, bluze cu glugă, jachete, pantaloni
comozi, costume de alergat și pelerine
tip poncho, eșarfe, șaluri, fulare, șosete,
colanți, body-uri, ciorapi, pantaloni mulaţi,
jambiere pentru picioare și șosete-papuci,
cravate, cravate de arc, batiste de buzunar,
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bretele, curele și bluze de corp, chiloți și
lenjerie de corp, costume de ski, pantaloni
de ski, căşti de protectie pentru urechi,
mănuși cu un deget și mănuși, babețele
pentru copii, bavete pentru copii din plastic
și îmbrăcăminte pentru copii, costume de
bal mascat și Halloween și măști pentru
acestea, pijamale, haine de casă, costum
de baie, haine de ploaie, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jucării, jocuri şi jucării, şi anume, jocuri
de acţiune de tras la ţintă, jocuri de acţiune
de tipul celor de tras la ţintă, disc aero-
dinamic folosit în jocuri de prindere, saltele
plutitoare gonflabile pentru recreere, arme
airsoft pentru scopuri recreative (jucării),
maşini de jocuri distractive, produse de
distracție, și anume, bile gonflabile, jucării
pentru baie, mingi de plajă, biciclete
de jucărie pentru copii, altele decât
pentru transport, morişti de vant decorative
(jucării), jocuri cu zaruri, seturi de colorat
pentru ouă de Paste (decoraţiuni), jucării
electrice de acțiune, vehicule de jucărie
electrice, vehicule cu motor acționate
electronic, accesorii pentru jocuri de acţiune
de tipul celor de tras la ţintă, plute
pentru baie si înot, saci gonflabili, colaci
gonflabili pentru uz acvativ pentru recreere,
piscine gonflabile, jucării gonflabile, jucării
gonflabile cu poze decorative, vehicule
de jucărie neelectrice, măști pentru față,
cadouri din hartie oferite la petreceri,
fanioane de hârtie, pălării din hartie oferite
la petreceri, mingi de joacă, personaje
de joacă, păpuși de pluș, jucarii pentru
nisip, aripioare de înot, labe de înot,
jucării cu discuri, jucării și măști de față,
unghii artificiale de jucărie, cutii pentru
jucarii, distribuitoare de bomboane pentru
joaca, blocuri de construcție pentru jucării,
seturi de construcție de jucărie, măști
pentru jucării, jucării, și anume, un disc
pentru a fi răsucit într-un joc în care alte
discuri sunt lovite și strânse, jucării, și
anume, accesorii de îmbrăcăminte pentru

copii, jucării din vinilin, aripi ajutătoare
pentru înot în apă pentru uz de recreere,
personaje de acțiune și accesorii pentru
acestea, seturi de joacă pentru personaje
de acțiune, jucării de acțiune acționate
cu baterii, pistoale de jucărie, modele de
mașini în miniatură pentru joacă, avioane
și elicoptere de jucărie, vehicule de jucărie
operate cu telecomandă cu baterii, și
anume autoturisme, trenuri, avioane, bărci,
elicoptere, motociclete și hover craft-uri,
discuri zburătoare, seturi de jucărie cu
modele de trenuri, bile pentru jocuri, kit-
uri de lucru manual cu modele pentru
construcție în două sau trei dimensiuni cu
personaje de jucarie pozitionabile, stampile
din cauciuc pentru jucării, articole sportive,
și anume, skateboard-uri, patine cu rotile,
suporturi pentru ţinte utilizare în activităţi
sportive, bile pentru sport, saci de lovit
gonflabili, protecții sportive pentru coate
pentru skateboarding, protecții sportive
pentru genunchi pentru skateboarding,
genți pentru bile de bowling, acoperioare
pentru bile de bowling, mănuși de
bowling, protecții pentru cot pentru utilizare
sportivă și tampoane pentru cot pentru
utilizare sportivă, zmee, yo-yo-uri, globuri
de zăpadă, mașini de pinball și mașini
de joacă cu arcade, unități de ținut
manual pentru jocuri electronice, înotătoare
plutitoare pentru uz recreativ, figuri de
jucărie colecționabile, baloane, blocuri de
constructie de jucărie, carti de joc, jocuri
de masă, jocuri de cărți, jocuri de memorie,
jocuri de actiune si îndemânare, jocuri
de interior, jocuri de petrecere, jocuri
de rol, jucării educative pentru copii
pentru dezvoltarea abilităților cognitive,
măști pentru costum, bile de eliberare a
stresului pentru exerciții de mână, puzzle-
uri, pietre pentru jocuri, corturi pentru joacă,
jucării de desenat, jucarii muzicale, jucării
de pluș, jucarii de tras, jucarii de nisip,
jucarii de stors, jucarii umplute, jucării
vorbitoare, jucării pentru apă, personaje
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de jucărie, jucării pentru vânt, marionete,
vehicule de jucărie de tip "aseaza-te" și
"plimba-te", bănci de jucărie, jucarii de
făcut baloane și seturi de soluții, seturi
pentru decorarea oualor (decoraţiuni pentru
ouă), jocuri de tip piniata, cadouri de oferit
la petreceri sub formă de mici jucării și
jucării care produc zgomote, păpusi cu
cap supradimensionat, păpuși și accesorii
pentru acestea, seturi de joacă pentru
păpuși, îmbrăcăminte pentru păpuşi, case
de papuşi, îmbrăcăminte pentru jucării
umplute și plușuri, cosmetice pentru jucării
pentru copii, animale de companie de
jucărie, ornamente și decorațiuni pentru
brazi de Crăciun, cu excepția articolelor de
cofetărie și de iluminat, globuri de zăpadă,
decoraţiuni pentru decorarea oualor.
29. Sos de mere, salate de legume, salate
de fructe, unt, conserve de fasole cu carne
și conserve de fasole fără carne, conserve
de fructe și fructe îmbuteliate, conserve
de măsline prelucrate, conserve de supe,
conserve de legume, brânză, combinații
de brânzeturi și biscuiţi, pepite de pui,
lapte condensat și evaporat, uleiuri de gătit,
brânză de vacă mărgele, cremă de brânză,
fructe deshidratate, amestecuri de înmuiat
(dips), cu excepția salsa și a altor sosuri
pentru înmuiat, fasole uscată, fructe uscate,
ouă, fulgi de cocos, cartofi prăjiți, aperitive
congelate constând în principal din brânză,
aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din ardei jalapeno,
aperitive congelate constând în principal
din carne, aperitive congelate care constau
în principal din fructe de mare, aperitive
congelate constând în principal din legume,
antreuri congelate constând în principal
din pește, antreuri congelate constând
în principal din carne, antreuri congelate
constând în principal din carne de pui,
antreuri congelate constau în principal
din legume, cartofi prăjiți congelați, fructe
congelate, legume congelate, umpluturi pe

bază de fructe pentru prăjituri și plăcinte,
gustări pe bază de fructe, fructe conservate,
amestec de lapte și frişcă, cartofi instant,
jeleuri, pastramă, margarină, carne, pește,
păsări de curte și vânat, nu vii, lapte și
produse lactate, cu excepția înghețatei, a
laptelui înghețat și a iaurtului congelat,
topping non-lactat de băut, combinaţii de
mâncare ambalată constând în principal din
carne sau brânză, unt de arahide, murături,
snack-uri pe bază de cartofi, salată de
cartofi, cartofi preparați și prelucrați, carne
de porc presată, prelucrată, nuci prelucrate,
preparate și prăjite, cârnați, fructe de mare,
nu vii, înlocuitori de grăsime, care nu sunt
pe bază de lapte, amestec de gustări
constând în principal din fructe prelucrate,
nuci prelucrate și/sau stafide, amestecuri
de supe, smântână, uleiuri vegetale, frişcă.
30. Cipsuri sub formă de inele, deserturi de
panificaţie, produse de panificatie, biscuiți,
pâine, produse de patiserie și cofetărie din
zahăr, gumă de mestecat pentru baloane,
decorațiuni pentru tort din bomboane,
amestecuri de prăjituri, prăjituri, bomboane,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, batoane energizante pe bază de
cereale, sandvișuri cu branză tip burger,
gumă de mestecat, ciocolată, batoane
de ciocolată, bomboane de ciocolată,
dulciuri de ciocolată, amestecuri de cacao,
cafea, conuri pentru îngheţată, cipsuri
dulci pentru produse coapte, biscuiti (tip
cookies), chipsuri de porumb, vată de
zahăr, biscuiţi crocanţi, brioșe, amestecuri
de desert pentru prepararea negreselor,
a biscuitilor tip cookies și a prăjiturilor,
budinci pentru desert, gogoși, decoratiuni
comestibile pentru prăjituri și deserturi,
gelatină aromatizată și îndulcită, pâine
pentru prajit (french toast), produse
de cofetărie congelate, iaurt congelat,
granola, granola sub forma de gustare si
batoane, sandwich-uri de tip hamburger,
amestecuri de ciocolată caldă, înghetată,
înghețată sub forma de batoane, băuturi
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pe bază de înghețată, sandvișuri sub
forma de înghețată, lapte congelat,
ketchup, lemn dulce (dulciuri), macaroane
cu brânza, bezele, amestecuri pentru
prepararea budincilor instant, prajituri de
mici dimensiuni, preparate pe bază de
ovăz, clătite, paste, produse de patiserie,
chipsuri pe baza de aluat aromat, pizza,
floricele de porumb, floricele de porumb
pentru copt , făină, mâncăruri preparate
constând în principal din paste sau orez,
amestecuri alimentare preparate, și anume
preparate alimentare compuse din paste
făinoase sau orez sau pâine, chipsuri
sub forma de covrigei, covrigi, cereale
procesate, cereale gata preparate, sosuri
pentru salate, sandwich-uri, sosuri folosite
ca condimente, şerbeturi, gustări sub formă
de prăjituri, condimente, caramele, ceai,
produse de patiserie subtiri, chipsuri subtiri
(tip tortilla), napolitane.
32. Băuturi energizante, ape îmbuteliate
aromatizate și nearomatizate, sucuri
de fructe, băuturi cu aromă de
fructe, concentrate de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, și anume băuturi
răcoritoare, ape minerale și carbogazoase,
preparate pentru fabricarea băuturilor, și
anume băuturi răcoritoare carbogazoase,
sifon, smoothies, apă minerală, apă
carbogazoasă, băuturi sport, siropuri pentru
fabricarea băuturilor, siropuri de salcâm,
siropuri de arţar, siropuri pentru clătite,
sucuri din legume
41. Servicii de divertisment, și anume,
oferirea de jocuri video online, jocuri
pe calculator și jocuri electronice
online, oferirea de acces temporar la
jocuri video nedescărcabile, jocuri pe
calculator, jocuri interactive și jocuri
electronice, oferirea de acces temporar
la jocuri video și jocuri pe calculator
nedescărcabile prin intermediul unui
serviciu la cerere, servicii de divertisment
de tipul serialelor de televiziune în curs
de desfășurare în domeniile: dramă,

acţiune, aventură, romantism, comedie,
documentare, science-fiction, horror și
animație, servicii de divertisment, și
anume, producția de programe de
televiziune, servicii de divertisment, și
anume, producția și distribuția de filme
cinematografice, filme în domeniile: dramă,
acţiune, aventură, romantism, comedie,
documentare, science-fiction, horror și
animație, servicii de divertisment, și
anume, furnizare de informații, știri și
comentarii în domeniul divertismentului,
servicii de divertisment, și anume,
furnizarea de informații, știri și comentarii în
domeniul recreerii, servicii de divertisment
în domeniul dezvoltării și producției
de conținut multimedia de divertisment,
furnizarea de site-uri web cu imagini
și imagini nedescărcabile în domeniile:
dramă, acţiune, aventură, romantism,
comedie, documentare, science-fiction,
horror și animație furnizate prin intermediul
rețelelor globale de calculatoare, rețelelor
de comunicații fără fir și aplicațiilor
pentru dispozitive portabile, servicii
de divertisment de tipul celor de
dezvoltare, producere și distribuție pentru
terți a programelor de televiziune
audiovizuală în domeniile: dramă,
acţiune, aventură, romantism, comedie,
documentare, science-fiction, horror și
animație, servicii de publicare electronică,
și anume, publicarea online de lucrări ale
altora de text și grafică pentru divertisment,
science fiction și animație, ecranizări,
scenarii, cărți de benzi desenate, ghiduri
de strategie, fotografii, comentarii și
interviuri, publicarea multimedia a trailer-
elor şi clipurilor filmelor, prezentarea
de spectacole în direct, fan cluburi
(divertisment), parcuri de distracții, parcuri
tematice, divertisment de tipul unei zone
tematice într-un parc de distracții și plimbări
de amuzament în parc, servicii de educație
și divertisment, și anume, organizarea,
producţia și conducerea de convenții în
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domeniul filmelor, televiziunii, jocurilor,
tehnologiei, animației și culturii populare în
scopuri de divertisment, tururi în parcuri de
distracție (activităţi sportive).
 
Se invoca:
 
prioritatea nr. 87014085 din data de 26.04.2016
si tara SUA avand starea acceptata. 
prioritatea nr. 87013637 din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata. 
prioritatea nr. 870146034 din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata. 
prioritatea nr. 87014055 din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata.
prioritatea nr. 87014061 din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata.
prioritatea nr. 87014063 din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata. 
prioritatea nr. 87014069 din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata.  
prioritatea nr. 87014073 din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata. 
prioritatea nr. 87014077din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata. 
prioritatea nr. 87014079 din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata. 
prioritatea nr. 87014082 din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata. 
prioritatea nr. 87014083 din data de 26.04.2016 
si tara SUA avand starea acceptata.   
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