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Cereri Mărci publicate în 21/06/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 03953 14/06/2018 ANDREI MARIAN RĂDULESCU PRETTIO

2 M 2018 03954 14/06/2018 SC HOME STORY SRL miCasa Calitate premium, preturi
corecte!

3 M 2018 03955 14/06/2018 S.C. ENDRESS GROUP
ROMÂNIA S.R.L.

NETLIFT

4 M 2018 03956 14/06/2018 S.C. SILVORA TERA S.R.L. Academia de arhitectura

5 M 2018 03957 14/06/2018 ANCA ERHAN Conacul CB Bucovinei

6 M 2018 03958 14/06/2018 ORAS OCNA MURES SODA OCNA MUREȘ

7 M 2018 03959 14/06/2018 AV CONSULT SRL maris IMOBILIARE

8 M 2018 03960 14/06/2018 DIAMOND QUEST LIMITED XISHANGXI

9 M 2018 03961 14/06/2018 SC PRONAT SRL 1% pentru VIAŢĂ CURATĂ

10 M 2018 03962 14/06/2018 SC PRONAT SRL Scufiţa Roşie vitalitate din natură

11 M 2018 03964 14/06/2018 SC REM AHSAP SRL REM DOORS

12 M 2018 03965 14/06/2018 Casa de Cultura a Comunei
Giroc

Ansamblul Folcloric
"GHIOCELUL" Giroc

13 M 2018 03966 14/06/2018 ROMPHARM COMPANY SRL DIAFLEX HONDRO

14 M 2018 03968 14/06/2018 AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY STILLA

15 M 2018 03969 14/06/2018 AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY Aqua DiLUX

16 M 2018 03971 14/06/2018 CRISTIAN ALEXANDRU
MINCULESCU
VALTER POPA
BOROBEICA DORULET

IRIS AETERNA

17 M 2018 03972 14/06/2018 AMNOL CHIMICA BIOLOGICA
S.r.l.

CLEBOLIDER

18 M 2018 03973 14/06/2018 Robert-Florin Mîndreanu MedHack
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(210) M 2018 03953
(151) 14/06/2018
(732) ANDREI MARIAN RĂDULESCU,

STR. REZERVELOR NR. 62,
BL. B5, ET. 5, AP. 89, COMUNA
CHIAJNA, JUDEȚUL ILFOV, SAT
ROȘU, ILFOV, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

(540)

PRETTIO

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, verde, galben,
albastru, roz

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

18. Piele şi imitaţii de piele, genţi, bice şi articole
de şelărie, piei de animale, geamantane şi valize,
umbrele, umbrele de soare, bastoane.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
26. Accesorii pentru imbracaminte, articole de
cusut si articole decorative din materiale textile
(mercerie).
35. Publicitate online, publicitate, publicare
de materiale publicitare online, serviciile de
vânzare a produselor de îmbrăcăminte urmând
a fi prestate atât în mediul online cât şi
în mediul offline, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, difuzare de
anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de materiale publicitare online,
publicitate în reviste, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de

îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata, servicii de comerţ cu amănuntul prin
comenzi poştale de accesorii de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbracăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legatură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poştă pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2018 03954
(151) 14/06/2018
(732) SC HOME STORY SRL, STR.

VICTOR VÎLCOVICI NR. 12,
BL. K8, SC. 1, ET. 3,AP. 17,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

(540)

miCasa Calitate
premium, preturi corecte!

(531) Clasificare Viena: 07.03.11; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
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───────

(210) M 2018 03955
(151) 14/06/2018
(732) S.C. ENDRESS GROUP ROMÂNIA

S.R.L., STR. MEDREȘULUI NR. 17,
JUD. CARAȘ-SEVERIN, BOCȘA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L., B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24-28, SC. B, AP. 2, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

NETLIFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Motostivuitoare.

───────

(210) M 2018 03956
(151) 14/06/2018
(732) S.C. SILVORA TERA S.R.L.,

COMUNA MERISANI NR. 1543,
JUDEȚUL ARGEȘ, SAT MERISANI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)
Academia de arhitectura

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 03957
(151) 14/06/2018
(732) ANCA ERHAN, COMUNA

POJORÎTA NR. 22, JUDEȚUL
SUCEAVA, SAT POJORÎTA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Conacul CB Bucovinei

(531) Clasificare Viena: 25.01.10; 25.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.22

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

43. Cazare temporară.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/06/2018

(210) M 2018 03958
(151) 14/06/2018
(732) ORAS OCNA MURES, STR.

NICOLAE IORGA NR. 27,
JUDEȚUL ALBA, OCNA MURES,
ALBA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SODA OCNA MUREȘ

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 24.01.03;
24.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, organizarea de
competiții, închirierea de terenuri de sport,
educație fizică.

───────

(210) M 2018 03959
(151) 14/06/2018
(732) AV CONSULT SRL, STR. GEORGE

ENESCU NR. 4, AP. 1, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540052,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

maris IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții, servicii de
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de Internet, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, actualizare și întreținere de date din
baze de date informatice, marketing de baza
de date, actualizarea informațiilor publicitare într-
o bază de date computerizată, compilare și
sistematizare de informații în baze de date,
servicii de gestionare a datelor, servicii de
gestionare a unei baze de date, servicii de
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promovare, promovarea vânzărilor pentru terți,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, construcții
civile, servicii de construcții, construcția de
clădiri, construcție de case, servicii de construcții
civile, construcție de proprietăți rezidențiale,
construcție de proprietăți
comerciale, construcție de clădiri de
apartamente, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, renovare de proprietăți,
renovare de clădiri, renovarea și repararea
clădirilor, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, reparații
și renovări de clădiri, servicii de renovare
a apartamentelor, servicii de renovare pentru
clădiri.

───────

(210) M 2018 03960
(151) 14/06/2018
(732) DIAMOND QUEST LIMITED,

OMC CHAMBERS, P. O. BOX
3152, ROAD TOWN, TORTOLA,
INSULELE VIRGINE BRITANICE

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)

XISHANGXI

(531) Clasificare Viena: 09.01.07; 09.01.08;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02

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

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
țigări, tabachere pentru țigări, filtre pentu țigări,
portțigarete pentru țigări, foițe pentru țigarete,
capete de țigarete, capete pentru portțigarete,
pipe de tutun, țigări de foi, brichete pentru
fumători, trabucuri, scrumiere pentru fumători.

───────
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(210) M 2018 03961
(151) 14/06/2018
(732) SC PRONAT SRL, DN 56 KM

10 + 560 PARC INDUSTRIAL
SÂNANDREI, HALA ARTEMIS
ONE, JUDEŢUL TIMIŞ,
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

1% pentru VIAŢĂ CURATĂ

(531) Clasificare Viena: 03.07.16; 03.07.17;
05.05.20; 05.05.21; 25.01.19; 26.01.08;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.11; 29.01.15

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

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

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
gheaţă, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
condimente.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, hrană pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 03962
(151) 14/06/2018
(732) SC PRONAT SRL, DN 69 KM

10 + 560 M PARC INDUSTRIAL
SÂNANDREI, HALA ARTEMIS
ONE, JUDEŢUL TIMIŞ,
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Scufiţa Roşie
vitalitate din natură

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 19.01.12;
19.07.01; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu închis (Pantone
492C), portocaliu (Pantone 7417C),
galben (Pantone 715C, 123C), verde
(Pantone 5753C)

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

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
gheaţă, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
condimente.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 03964
(151) 14/06/2018
(732) SC REM AHSAP SRL, SOSEAUA

DE CENTURA NR. 6, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

REM DOORS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 07.03.01; 26.11.07

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2018 03965
(151) 14/06/2018
(732) Casa de Cultura a Comunei Giroc,

STR. TRANDAFIRILOR NR. 28,
JUD. TIMIŞ, GIROC, 307220,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Ansamblul Folcloric
"GHIOCELUL" Giroc

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

41. Activităţi culturale, servicii culturale,
coordonare de activităţi culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale.

───────

(210) M 2018 03966
(151) 14/06/2018
(732) ROMPHARM COMPANY SRL,

STR. EROILOR NR. 1A, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DIAFLEX HONDRO

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
medicamente de uz uman şi veterinar, pastile
pentru scopuri farmaceutice / tablete pentru
scopuri farmaceutice, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, dezinfectanţi şi antiseptice,
extracte de plante pentru scopuri farmaceutice,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, tincturi
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pe baza de vitamine, medicamente pentru
scopuri medicale şi spray-uri pentru scopuri
medicale, sirop.

───────
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(210) M 2018 03968
(151) 14/06/2018
(732) AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY

, ALE. ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
RO.BU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

STILLA

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.05; 25.01.18; 25.01.19;
25.07.25

(591) Culori revendicate:crem închis, crem
deschis, maron, ciocolatiu

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

35. Servicii de import- export. regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse în
special a celor de uz casnic şi gospodăresc,
electrocasnice, muşama pentru faţa de masă,
covoraşe pentru baie, articole de menaj, produse
de ceramică, porţelan, sticlărie, plastic şi
metal, (cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine en gross sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-uri web, prin intermediul caselor
de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, servicii de intermediere
comercială, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata.

───────

(210) M 2018 03969
(151) 14/06/2018
(732) AHMAD-K-KHADIM AL-OBAIDY

, ALE. ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, SECTOR 2, BUCUREŞTI ,
RO.BU, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Aqua DiLUX

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 25.07.25

(591) Culori revendicate:roz, gri, roşu,
portocaliu, grena, indigo, albastru,
verde, kaky, caramiziu

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

35. Servicii de import- export. regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse în
special a celor de uz casnic şi gospodăresc,
electrocasnice, muşama pentru faţa de masă,
covoraşe pentru baie, articole de menaj, produse
de ceramică, porţelan, sticlărie, plastic şi
metal, (cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin magazine en gross sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-uri web, prin intermediul caselor
de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, servicii de intermediere
comercială, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata.

───────
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(210) M 2018 03971
(151) 14/06/2018
(732) CRISTIAN ALEXANDRU

MINCULESCU, STR. BARIEREI
NR. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VALTER POPA, STR. EROU
ION FLORUTA NR. 73, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
BOROBEICA DORULET, STR.
BRASOVENI NR. 33, BL. 10, AP.
11, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA, NR. 23,
BL.M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030984,
ROMANIA

(540)
IRIS AETERNA

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole
de îmbrăcaminte din piele, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole purtate in jurul gâtului, bandane ,
baticuri, baticuri de purtat la gât, bentiţe
de gat (articole de îmbrăcăminte), bluze,
bretele pentru îmbrăcăminte, broboade (articole
de îmbrăcăminte), confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare), cămăşi,
echipament sportiv (îmbrăcăminte), eşarfe,
fulare (îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de
ploaie, haine de stradă, haine din denim
(jachete, pardesie ), haine impermeabile de
purtat în aer liber, haine pentru copii,
hanorace cu glugă, helanci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei si bărbaţi,
jeanşi denim (pantaloni), lenjerie de corp,
maiouri, mănuşi (articole de îmbrăcăminte),
paltoane, pantaloni scurţi, papioane, pardesiuri,
pelerine, pulover (articole de îmbrăcăminte),
rochii pentru femei, taioare, topuri (articole
vestimentare), trenciuri, (pantaloni de trening),
treninguri (pentru sport), tricotaje, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, veste, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte de sport fiecare nu
include mânuşile de golf), saluri, şorturi, articole
de încăltaminte, accesorii metalice pentru

încălţăminte, bascheţi (încălţăminte), cauciucuri
(încălţăminte), cizme, curele pentru încălţăminte,
ghete, huse pentru încălţăminte, cu excepţia
celor de uz medical, pantofi din piele, pantofi
făra şireturi, sandale, tenişi (încălţăminte),
încaltaminte, (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă şi
sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte de
stradă, articole pentru acoperirea capului, bentiţe
pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri, pălării
cu borul mare, pălării de modă, pălării de plajă,
pălării de ploaie, pălării de soare, şepci (articole
de îmbrăcăminte).
35. Servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu
amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poştă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genţi de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fişiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genţi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicaţii electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălţăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genţi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălţăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, difuzare de anunţuri
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publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, publicitate,
publicitate şi marketing.
41. Furnizare de publicaţii electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, publicare
de cântece, publicare de cărţi de muzică,
publicare de lucrări muzicale, publicare de
partituri muzicale, publicare de texte muzicale,
servicii de editare de muzică, servicii de editare
şi înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio şi multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producţie audio,
video şi multimedia şi fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete şi imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format MP3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau video,
producţia de muzică, producţie de casete audio
în scopuri de divertisment, producţie de casete
video şi videodiscuri, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie
de master-uri audio, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de materiale
muzicale într-un studio de înregistrare, producţie
de melodii pentru filmele cinematografice,
producţie de videouri muzicale, producţie de
înregistrări audio, producţie de înregistrări
audio şi video pe suporturi audio şi video,
producţie de înregistrări audiovizuale, producţie
de înregistrări master audio, producţie de
înregistrări muzicale, producţie de înregistrări
sonore şi muzicale, producţie de înregistrări
sonore şi/sau video, producţie de înregistrări
video, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
privind producerea de discuri audio,   servicii
ale studiourilor pentru înregistrări video, servicii
de editare audio şi video, servicii de editare
în procesul de post-producţie a muzicii, a
materialelor video şi a filmelor, e rvicii de
producţie video, servicii de închiriere de
materiale video şi audio, servicii de închirieri
de echipamente audio şi video, servicii de
înregistrare audio şi video, servicii de înregistrare
şi producţie audio, servicii de înregistrări audio,
servicii oferite de studiouri pentru repetiţii
(înregistrări), studiouri de înregistrare, închiriere
de aparate pentru înregistrare audio şi video,
închiriere de casete audio, închiriere de
casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere

de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice şi muzicale, închiriere
de înregistrări sonore şi video, închirieri de
DVD-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terţi, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio şi vizuale prin reţele de comunicaţii,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format MP3,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, interpretare
de muzică şi canto, producere de concerte
muzicale, producţie audio şi video şi fotografie,
producţie de spectacole muzicale, reprezentaţii
muzică live (divertisment), reprezentaţii în
direct ale unor trupe rock (divertisment),
reprezentaţii în direct susţinute de grupuri
muzicale (divertisment), servicii de compoziţii
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susţinute de o formaţie
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de producţie de benzi audio,
servicii de reprezentaţii date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────

(210) M 2018 03972
(151) 14/06/2018
(732) AMNOL CHIMICA BIOLOGICA

S.r.l., STRADA: CORSO DELLA
VITTORIA, NUMAR: 14, , NOVARA,
28100, ITALIA

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
CLEBOLIDER

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, înălbitori şi alte preparate pentru
spălare, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și preparate abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente alimentare de
uz medical pentru oameni și animale,
plasturi, materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinților, amprente dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2018 03973
(151) 14/06/2018
(732) Robert-Florin Mîndreanu,

STRADA: LALELELOR, NUMAR:
37, JUDET: GORJ, TÂRGU-JIU,
210138, GORJ, ROMANIA

(540)
MedHack

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

41. Educație, instruire, divertisment.
───────


