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Cereri Mărci publicate în 25/01/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 00122 18/01/2018 CISEO REGISTRAR SRL

LAVINIA MIHAELA MARIN
CISEO

2 M 2018 00259 18/01/2018 CATALIN MIHAI COCORA SEMPLUS

3 M 2018 00260 18/01/2018 CARMEN SIMONA IVAN ACADEMIA DE SIRENE

4 M 2018 00261 18/01/2018 RCS & RDS S.A. 100 DE ANI DE VIITOR

5 M 2018 00262 18/01/2018 S.C. BARRE FITNESS S.R.L. BARRE FITNESS ACADEMY

6 M 2018 00263 18/01/2018 S.C. LORDINU S.R.L. ViIIa RESTAURANT & LOUNGE

7 M 2018 00264 18/01/2018 ION BOGDAN CODOREAN MEDICUL CARE TE AJUTA SA
TE INTORCI RAPID IN JOC

8 M 2018 00265 18/01/2018 ION BOGDAN CODOREAN DOCTOR C

9 M 2018 00266 18/01/2018 SC SALCONSERV FOOD SRL CAMARA SASULUI

10 M 2018 00267 18/01/2018 ASOCIATIA CLUB DE DANS
CALLATIS FANTASY

DansArt STUDIO

11 M 2018 00268 18/01/2018 SC SALCONSERV FOOD SRL TURNUL SASILOR

12 M 2018 00269 18/01/2018 BMF SECURITY
MANAGEMENT S.R.L.

BMF SECURITY
MANAGEMENT

13 M 2018 00270 18/01/2018 UNIUNEA NAŢIONALĂ
A EXECUTORILOR
JUDECĂTOREŞTI

UNIUNEA NAŢIONALĂ
A EXECUTORILOR
JUDECĂTOREŞTI

14 M 2018 00271 18/01/2018 DĂNUŢ SANDU COMOARA PIVNIŢEI

15 M 2018 00272 18/01/2018 DĂNUŢ SANDU BUNĂTĂŢURI ROMÂNEŞTI PE
MASĂ ÎN FIECARE CASĂ

16 M 2018 00273 18/01/2018 DĂNUŢ SANDU DOMENIILE REGALE

17 M 2018 00274 18/01/2018 SC VIE VIN SEGARCEA SRL BANU MIHAI

18 M 2018 00275 18/01/2018 SC VIE VIN SEGARCEA SRL DOMENIILE BĂNIEI VIE VIN
SEGARCEA 1592

19 M 2018 00276 18/01/2018 SC ZDROVIT ROMANIA SRL IBESAN

20 M 2018 00277 18/01/2018 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Cocosul Rosu

21 M 2018 00278 18/01/2018 ANA IULIANA CIURARU PET SALON

22 M 2018 00279 18/01/2018 SC ANTENA TV GROUP SA IE ROMANIE

23 M 2018 00280 18/01/2018 SC COMEDIS MALL SRL COMEDY MALL

24 M 2018 00281 18/01/2018 SC COMEDIS MALL SRL TETELEJURNAL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2018 00282 18/01/2018 SC COMEDIS MALL SRL LEANA ŞI COSTEL

26 M 2018 00283 18/01/2018 SC COMEDIS MALL SRL COCOȘTIRI cu Mihai Găinușă

27 M 2018 00284 18/01/2018 SC COMEDIS MALL SRL CIOBANII

28 M 2018 00285 18/01/2018 SC COMEDIS MALL SRL Flory din Vaslui Flory's Dreams

29 M 2018 00286 18/01/2018 COCOS RADU SERBAN COMOARA PIVNITEI

30 M 2018 00287 18/01/2018 ANDREEA-DANIELA STAN BCM BUTICUL CU MĂRGELE

31 M 2018 00288 18/01/2018 EFFICIENT RENEWABLE
ENERGY SRL

HERBS VET

32 M 2018 00289 18/01/2018 DANUBIU ENTERPRISES SRL Color Residences PROIECTE
REZIDENȚIALE

33 M 2018 00290 18/01/2018 RADIO GUERRILLA SRL GORRILLA PUNCT RO

34 M 2018 00291 18/01/2018 Shenzhen Times Innovation
Technology Co., Ltd

Baseus

35 M 2018 00292 18/01/2018 Shenzhen Times Innovation
Technology Co., Ltd

Baseus

36 M 2018 00293 18/01/2018 RADIO GUERRILLA SRL sigursigur

37 M 2018 00294 18/01/2018 SC GERMAN MARKET SRL GERMANMARKET.RO
DETERGENȚI; COSMETICE;
ÎNGRIJIRE PERSONALĂ;
CURĂȚENIE; DULCIURI;
CAFEA
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(210) M 2018 00122
(151) 18/01/2018
(732) CISEO REGISTRAR SRL, STR. 13

DECEMBRIE NR. 17, CLĂDIREA
HUB 1317/RESTART, ET. 1,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500199, BRAȘOV, ROMANIA
LAVINIA MIHAELA MARIN, STR.
APOLLO NR. 3, BL. 214, SC. B, AP.
24, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(540)
CISEO

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

35. Servicii de intermediere comercială privind
diverse produse, lucrări de birou, auditare.

───────

(210) M 2018 00259
(151) 18/01/2018
(732) CATALIN MIHAI COCORA, STR.

SLT. EROU GHEORGHE IONESCU
NR. 13, BL. 136, SC. 2, ET. 7,
AP. 96, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
042038, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SEMPLUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.07; 26.01.06; 11.01.17

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

31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi

flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00260
(151) 18/01/2018
(732) CARMEN SIMONA IVAN, STR.

BARBU VĂCĂRESCU NR. 4, BL.
1, SC. 1, AP. 24, ET. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ACADEMIA DE SIRENE

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

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

───────

(210) M 2018 00261
(151) 18/01/2018
(732) RCS & RDS S.A., STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM 2000
BUILDING, FAZA I, ET. 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
100 DE ANI DE VIITOR

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

35. Publicitate.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 00262
(151) 18/01/2018
(732) S.C. BARRE FITNESS S.R.L.,

FUNDĂTURA HARMANULUI
NR. 165, ET. 1, AP. 13, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

BARRE FITNESS ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.01.12; 02.03.08

(591) Culori revendicate:alb; albastru; auriu
(511) Produse și/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, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, dvd-uri şi
alţi suporţi de înregistrare digitală, mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software pentru
calculatoare, extinctoare, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie

sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru 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).
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 2018 00263
(151) 18/01/2018
(732) S.C. LORDINU S.R.L., STR.

MARASTI NR. 9, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

ViIIa RESTAURANT
& LOUNGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/01/2018

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

───────

(210) M 2018 00264
(151) 18/01/2018
(732) ION BOGDAN CODOREAN, STR.

GHIOCEILOR NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
MEDICUL CARE TE AJUTA

SA TE INTORCI RAPID IN JOC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru
uz uman şi pentru animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură, (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).
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, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00265
(151) 18/01/2018
(732) ION BOGDAN CODOREAN, STR.

GHIOCEILOR NR. 5, JUDEŢUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
DOCTOR C

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru
uz uman şi pentru animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, material de
sutură, (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).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00266
(151) 18/01/2018
(732) SC SALCONSERV FOOD SRL,

STR. DN1 KM 392 + 600, GALDA
DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, IF, ROMANIA

(540)
CAMARA SASULUI

(511) Produse și/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 (apa
îngheţată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00267
(151) 18/01/2018
(732) ASOCIATIA CLUB DE DANS

CALLATIS FANTASY, STR.
SF. APOSTOL ANDREI NR.
5, JUDEŢUL CONSTANŢA,
MANGALIA, 905500, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS, STR.
ȘOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6., SIBIU, 550311, ROMANIA

(540)

DansArt STUDIO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.19; 26.11.11;
26.11.25

(591) Culori revendicate:gri, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, pantofi pentru dans, costume
de dans, articole de îmbrăcăminte pentru dans,
body-uri purtate de dansatori (îmbrăcăminte),
încălţăminte pentru sport, pantofi de sport,
încălţăminte de sport , îmbrăcăminte pentru
sport, articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, promovarea produselor şi
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-şi asocia produsele şi
serviciile cu competiţii sportive, promovare
de concerte muzicale, publicitate online,
organizarea şi desfăşurarea de prezentare
publicitară, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii de promovare şi
publicitate, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate furnizate prin
internet, publicitate, în special servicii pentru
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promovarea de produse, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, studiouri de dans,
spectacole de dans, şcoli de dans, cursuri de
dans, exploatarea sălilor de dans, organizare
de concursuri de dans, furnizare de cursuri
de dans, organizare de demonstraţii de dans,
furnizare de săli de dans, demonstraţii de
dans în direct, prezentare de demonstraţii
de dans, cursuri de dans pentru adulţi,
cursuri de dans pentru copii, organizare de
spectacole de dans, servicii educative în
domeniul dansului, servicii oferite de sălile de
dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor de
dans, servicii oferite de cluburile de dans,
furnizare de instruire în domeniul dansului,
prezentare de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole de dans în
direct, producţie de spectacole de divertisment
cu dansatori şi cântăreţi, activităţi sportive,
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare şi găzduire de ceremonii
de decernare de premii, organizare de
competiţii şi ceremonii de decernare de premii,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoaşterea meritelor, organizare de
competiţii artistice, organizare de competiţii
educative, organizarea de competiţii sportive,
organizare de competiţii recreative, organizare
de jocuri şi competiţii, organizare de competiţii
pentru divertisment, organizare de competiţii şi
evenimente sportive, organizare de competiţii
în scopul instruirii, organizare şi coordonare
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizare de ateliere şi seminare, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, ateliere
recreative, ateliere de formare, organizare şi
coordonare de concerte, realizare, coordonare şi
organizare de concerte, servicii de divertisment
sub formă de reprezentaţii tip concert, servicii
de consultanţă şi informare referitoare la
pregătirea, coordonarea şi organizarea de
concerte, organizarea de concursuri educative,
producţie de concursuri de talente, organizare
de conferinţe, expoziţii şi concursuri cu scop
educativ şi reecreativ, producţie de înregistrări
master audio, producţie de master-uri audio.

───────

(210) M 2018 00268
(151) 18/01/2018
(732) SC SALCONSERV FOOD SRL,

STR. DN1 KM 392 + 600, GALDA
DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, IF, ROMANIA

(540)
TURNUL SASILOR

(511) Produse și/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 (apa
îngheţată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 00269
(151) 18/01/2018
(732) BMF SECURITY MANAGEMENT

S.R.L., STR. CALEA VITAN NR.
289, CLĂDIREA DE BIROURI,
CAMERA 7, ET. 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031295,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BMF SECURITY
MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.02; 26.11.07; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu
(Pantone=7622C); gri
(Pantone=10391C)

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

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

───────

(210) M 2018 00270
(151) 18/01/2018
(732) UNIUNEA NAŢIONALĂ

A EXECUTORILOR
JUDECĂTOREŞTI, STR. CUZA
VODĂ NR. 143, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UNIUNEA NAŢIONALĂ
A EXECUTORILOR
JUDECĂTOREŞTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 24.11.25; 01.01.02; 03.07.01;
03.07.24; 03.07.16; 26.01.15; 24.13.04;
24.01.09; 23.01.01

(591) Culori revendicate:galben; gri; maro;
auriu; roşu; albastru

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

41. Educaţie, instruire.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2018 00271
(151) 18/01/2018
(732) DĂNUŢ SANDU, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII, NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)
COMOARA PIVNIŢEI

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

29. Produse din carne, peşte, păsări şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
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congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi comestibile, alimente de origine animală,
ca şi legume, produse horticole comestibile
preparate pentru consum sau conservare,
băuturi pe bază de lapte sau cu conţinut
predominant de lapte, seminţe prăjite, sărate
şi nesărate, de floarea soarelui şi dovleac,
alune prăjite, fistic preparat, conserve din fructe,
conserve din carne, conserve din peşte, peşte
congelat şi ambalat, fructe de mare congelate
şi ambalate, creveţi congelaţi şi ambalaţi, midii
congelate şi ambalate, ulei rafinat de floarea
soarelui.

───────

(210) M 2018 00272
(151) 18/01/2018
(732) DĂNUŢ SANDU, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII, NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)
BUNĂTĂŢURI ROMÂNEŞTI

PE MASĂ ÎN FIECARE CASĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse din carne, peşte, păsări şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi
grăsimi comestibile, alimente de origine animală,
ca şi legume, produse horticole comestibile
preparate pentru consum sau conservare,
băuturi pe bază de lapte sau cu conţinut
predominant de lapte.
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),
alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului alimentelor,
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată,
cereale preparate pentru consumul uman
(respectiv fulgi de ovaz sau de alte cereale
procesate).
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale neprocesate, animale vii, fructe
proaspete şi legume, seminţe naturale, plante
şi flori naturale, hrană pentru animale, malţ,

produse agricole care nu au suferit niciun proces
de preparare în vederea consumului, animale
şi plante vii ca şi hrană pentru animale, lemn
brut, cereale brute, ouă fecundate pentru clocit,
moluşte şi crustacee (vii).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, (cu excepţia berii), vinuri şi
produse pe bază de vin.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii prestate
de persoane sau organizaţii al căror scop
principal este: să ofere asistenţă în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistenţă în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor sau a funcţiilor comerciale
ale întreprinderilor industriale sau comerciale,
ca şi serviciile asigurate de firme de publicitate,
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, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, serviciile agenţiilor de publicitate,
servicii privind distribuirea de prospecte, direct
sau prin poştă, sau distribuirea de mostre.

───────

(210) M 2018 00273
(151) 18/01/2018
(732) DĂNUŢ SANDU, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII, NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, AP. 240, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA

(540)
DOMENIILE REGALE

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri şi
produse pe bază de vin.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii oferite de
magazine, servicii de asistenţă în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale,
asistenţă în ceea ce priveşte conducerea
afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale
întreprinderilor industriale sau comerciale,
serviciile asigurate de firme de publicitate care
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se ocupă în principal de comunicare publică,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse sau
servicii, strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agenţiilor de publicitate, precum servicii
ca distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de monstre, publicitate în
legătură cu alte servicii, cum ar fi publicitatea
pentru credite bancare sau publicitatea prin
radio.
43. Restaurante, crame, baruri, cafenele,
cantine, servicii oferite de persoane sau unităţi al
căror scop este acela de a prepara alimente şi
băuturi pentru consum, ca şi servicii de cazare şi
masă în hoteluri, pensiuni, hoteluri şi alte unităţi
de cazare temporară, servicii de rezervare de
spaţii, de cazare pentru turişti, oferite în special
de brokeri sau agenţii de voiaj.

───────

(210) M 2018 00274
(151) 18/01/2018
(732) SC VIE VIN SEGARCEA SRL,

STR. PELENDAVA NR. 25,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200204,
ROMANIA

(540)
BANU MIHAI

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2018 00275
(151) 18/01/2018
(732) SC VIE VIN SEGARCEA SRL,

STR. PELENDAVA NR. 25,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200204,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN , STRADA LUCRETIU
PATRASCANU NR.2,SC.B,AP.2,
BACAU, ROMANIA

(540)

DOMENIILE BĂNIEI VIE
VIN SEGARCEA 1592

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 03.01.20;
01.01.05; 05.03.17; 05.07.10; 09.01.10;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.01

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────
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(210) M 2018 00276
(151) 18/01/2018
(732) SC ZDROVIT ROMANIA SRL

, STR. SEVASTOPOL 13-17,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IBESAN

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

3.  Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice, plasturi, material de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide(solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 00277
(151) 18/01/2018
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, , JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)
Cocosul Rosu

(511) Produse și/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 pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie, porţelanuri,
sticlă pentru băuturi, suporturi pentru cuţite de
bucătărie, boluri din sticlă, boluri de amesteca
(vase de bucătărie), ustensile pentru bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00278
(151) 18/01/2018
(732) ANA IULIANA CIURARU, STR.

BAUXITEI NR. 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PET SALON

(511) Produse și/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.

───────
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(210) M 2018 00279
(151) 18/01/2018
(732) SC ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
IE ROMANIE

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35.  Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2018 00280
(151) 18/01/2018
(732) SC COMEDIS MALL SRL, BDUL

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD, NR.
115-123, BL.O2, SC. C, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COMEDY MALL

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

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

clase:
16.  Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri,
manuale, caractere tipografice, clişee, panouri
publicitare din hârtie sau carton, atlase, cărţi,
calendare, agende, gravuri, reprezentări grafice,
reproduceri grafice, hărţi, lucrări litografice
de artă, machete arhitecturale, fotografii,
hârtie pergament, tipărituri, portrete, postere,
prospecte, matriţe, cărţi de scris sau colorat.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35.  Publicitate, agenţii de publicitate,
actualizarea şi răspândirea materialelor
publicitare, închiriere spaţii publicitare,
consultanţă profesională în materie de afaceri,
consiliere consumatori, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, distribuire
materiale publicitare, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, prognoze
economice, informaţii şi anchete de afaceri,
marketing, studii de marketing, consultanţă
în managementul afacerilor, investigaţii de
afaceri, informaţii privind afacerile, design pentru
materiale publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, scrierea de texte publicitare, servicii
de editare de publicitate, producţia de clipuri
publicitare, relaţii publice, publicarea textelor
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publicitare, publicitate şi reclame radio şi
tv, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
38. Transmisii de televiziune şi radio, transmisii
în medii online, comunicarea cu terminale de
computere, transmiterea mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator, transmisie wireless,
transmisie prin satelit, streaming online, servicii
de agenţii de ştiri, oferirea (transmiterea) de
forumuri online, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, comunicaţii prin reţele de
fibră optic.
40. Tipografie, tipărirea ziarelor şi a cărţilor,
tipărire litografică, tipărire offset, fotogravură,
tipărire de materiale publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, jocuri şi concursuri,
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film, fotografie, producţie
de programe radio şi televiziune, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, servicii
prestate de reporterii de ştiri, programe de
televiziune, editare video, editare de muzică şi
filme, editare de fotografii, editare de publicaţii şi
texte scrise, publicare şi editare cărţi şi recenzii,
editare de înregistrări video şi audio, publicare şi
editare materiale tipărite.
42. Servicii de creare şi menţinere de site
web, fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile, creare de pagină
web, editare programe de calculator, servicii de
editare pentru programe informatice, scanare
documente, stocarea informaţiilor electronice,
design de arte grafice, servicii de găzduire web,
închirierea de servere web.

───────

(210) M 2018 00281
(151) 18/01/2018
(732) SC COMEDIS MALL SRL, BDUL

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL ,
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. C, ET. 5, AP. 112, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
16. Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri,
manuale, caractere tipografice, clişee, panouri
publicitare din hârtie sau carton, atlase, cărţi,
calendare, agende, gravuri, reprezentări grafice,
reproduceri grafice, hărţi, lucrări litografice
de artă, machete arhitecturale, fotografii,
hârtie pergament, tipărituri, portrete, postere,
prospecte, matriţe, cărţi de scris sau colorat.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, agenţii de publicitate,
actualizarea şi răspândirea materialelor
publicitare, închiriere spaţii publicitare,
consultanţă profesională în materie de afaceri,
consiliere consumatori, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, distribuire
materiale publicitare, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, prognoze
economice, informaţii şi anchete de afaceri,
marketing, studii de marketing, consultanţă
în managementul afacerilor, investigaţii de
afaceri, informaţii privind afacerile, design pentru
materiale publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, scrierea de texte publicitare, servicii
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de editare de publicitate, producţia de clipuri
publicitare, relaţii publice, publicarea textelor
publicitare, publicitate şi reclame radio şi
tv, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
38. Transmisii de televiziune şi radio, transmisii
în medii online, comunicarea cu terminale de
computere, transmiterea mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator, transmisie wireless,
transmisie prin satelit, streaming online, servicii
de agenţii de ştiri, oferirea (transmiterea) de
forumuri online, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, comunicaţii prin reţele de
fibră optic.
40.  Tipografie, tipărirea ziarelor şi a cărţilor,
tipărire litografică, tipărire offset, fotogravură,
tipărire de materiale publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, jocuri şi concursuri,
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film, fotografie, producţie
de programe radio şi televiziune, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, servicii
prestate de reporterii de ştiri, programe de
televiziune, editare video, editare de muzică şi
filme, editare de fotografii, editare de publicaţii şi
texte scrise, publicare şi editare cărţi şi recenzii,
editare de înregistrări video şi audio, publicare şi
editare materiale tipărite.
42. Servicii de creare şi menţinere de site
web, fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile, creare de pagină
web, editare programe de calculator, servicii de
editare pentru programe informatice, scanare
documente, stocarea informaţiilor electronice,
design de arte grafice, servicii de găzduire web,
închirierea de servere web.

───────

(210) M 2018 00282
(151) 18/01/2018
(732) SC COMEDIS MALL SRL, BDUL

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL ,
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. C, ET. 5, AP. 112, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LEANA ŞI COSTEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14

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

clase:
16.  Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri,
manuale, caractere tipografice, clişee, panouri
publicitare din hârtie sau carton, atlase, cărţi,
calendare, agende, gravuri, reprezentări grafice,
reproduceri grafice, hărţi, lucrări litografice
de artă, machete arhitecturale, fotografii,
hârtie pergament, tipărituri, portrete, postere,
prospecte, matriţe, cărţi de scris sau colorat.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, agenţii de publicitate,
actualizarea şi răspândirea materialelor
publicitare, închiriere spaţii publicitare,
consultanţă profesională în materie de afaceri,
consiliere consumatori, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, distribuire
materiale publicitare, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, prognoze
economice, informaţii şi anchete de afaceri,
marketing, studii de marketing, consultanţă
în managementul afacerilor, investigaţii de
afaceri, informaţii privind afacerile, design pentru
materiale publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, scrierea de texte publicitare, servicii
de editare de publicitate, producţia de clipuri
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publicitare, relaţii publice, publicarea textelor
publicitare, publicitate şi reclame radio şi
tv, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
38. Transmisii de televiziune şi radio, transmisii
în medii online, comunicarea cu terminale de
computere, transmiterea mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator, transmisie wireless,
transmisie prin satelit, streaming online, servicii
de agenţii de ştiri, oferirea (transmiterea) de
forumuri online, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, comunicaţii prin reţele de
fibră optic.
40. Tipografie, tipărirea ziarelor şi a cărţilor,
tipărire litografică, tipărire offset, fotogravură,
tipărire de materiale publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, jocuri şi concursuri,
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film, fotografie, producţie
de programe radio şi televiziune, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, servicii
prestate de reporterii de ştiri, programe de
televiziune, editare video, editare de muzică şi
filme, editare de fotografii, editare de publicaţii şi
texte scrise, publicare şi editare cărţi şi recenzii,
editare de înregistrări video şi audio, publicare şi
editare materiale tipărite.
42. Servicii de creare şi menţinere de site
web, fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile, creare de pagină
web, editare programe de calculator, servicii de
editare pentru programe informatice, scanare
documente, stocarea informaţiilor electronice,
design de arte grafice, servicii de găzduire web,
închirierea de servere web.

───────

(210) M 2018 00283
(151) 18/01/2018
(732) SC COMEDIS MALL SRL, BDUL

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL ,
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. C, ET. 5, AP. 112, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

COCOȘTIRI cu Mihai Găinușă

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 03.07.25;
01.15.07; 01.15.19; 16.03.13; 27.05.04;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.19; 29.01.15;
24.09.05; 24.09.10

(591) Culori revendicate:verde, roșu,
albastru, galben, negru, alb

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

16. Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri,
manuale, caractere tipografice, clişee, panouri
publicitare din hârtie sau carton, atlase, cărţi,
calendare, agende, gravuri, reprezentări grafice,
reproduceri grafice, hărţi, lucrări litografice
de artă, machete arhitecturale, fotografii,
hârtie pergament, tipărituri, portrete, postere,
prospecte, matriţe, cărţi de scris sau colorat.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, agenţii de publicitate,
actualizarea şi răspândirea materialelor
publicitare, închiriere spaţii publicitare,
consultanţă profesională în materie de afaceri,
consiliere consumatori, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, distribuire
materiale publicitare, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, prognoze
economice, informaţii şi anchete de afaceri,
marketing, studii de marketing, consultanţă
în managementul afacerilor, investigaţii de
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afaceri, informaţii privind afacerile, design pentru
materiale publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, scrierea de texte publicitare, servicii
de editare de publicitate, producţia de clipuri
publicitare, relații publice, publicarea textelor
publicitare, publicitate şi reclame radio şi
tv, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
38. Transmisii de televiziune şi radio, transmisii
în medii online, comunicarea cu terminale de
computere, transmiterea mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator, transmisie wireless,
transmisie prin satelit, streaming online, servicii
de agenţii de ştiri, oferirea (transmiterea) de
forumuri online, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, comunicaţii prin reţele de
fibră optic.
40. Tipografie, tipărirea ziarelor şi a cărţilor,
tipărire litografică, tipărire offset, fotogravură,
tipărire de materiale publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, jocuri şi concursuri,
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film, fotografie, producţie
de programe radio şi televiziune, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, servicii
prestate de reporterii de ştiri, programe de
televiziune, editare video, editare de muzică şi
filme, editare de fotografii, editare de publicaţii şi
texte scrise, publicare şi editare cărţi şi recenzii,
editare de înregistrări video şi audio, publicare şi
editare materiale tipărite.
42. Servicii de creare şi menţinere de site
web, fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile, creare de pagină
web, editare programe de calculator, servicii de
editare pentru programe informatice, scanare
documente, stocarea informaţiilor electronice,
design de arte grafice, servicii de găzduire web,
închirierea de servere web.

───────

(210) M 2018 00284
(151) 18/01/2018
(732) SC COMEDIS MALL SRL, BDUL

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL ,
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. C, ET. 5, AP. 112, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CIOBANII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri,
manuale, caractere tipografice, clişee, panouri
publicitare din hârtie sau carton, atlase, cărţi,
calendare, agende, gravuri, reprezentări grafice,
reproduceri grafice, hărţi, lucrări litografice
de artă, machete arhitecturale, fotografii,
hârtie pergament, tipărituri, portrete, postere,
prospecte, matriţe, cărţi de scris sau colorat.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, agenţii de publicitate,
actualizarea şi răspândirea materialelor
publicitare, închiriere spaţii publicitare,
consultanţă profesională în materie de afaceri,
consiliere consumatori, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, distribuire
materiale publicitare, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, prognoze
economice, informaţii şi anchete de afaceri,
marketing, studii de marketing, consultanţă
în managementul afacerilor, investigaţii de
afaceri, informaţii privind afacerile, design pentru
materiale publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, scrierea de texte publicitare, servicii
de editare de publicitate, producţia de clipuri
publicitare, relații publice, publicarea textelor
publicitare, publicitate şi reclame radio şi
tv, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
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38. Transmisii de televiziune şi radio, transmisii
în medii online, comunicarea cu terminale de
computere, transmiterea mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator, transmisie wireless,
transmisie prin satelit, streaming online, servicii
de agenţii de ştiri, oferirea (transmiterea) de
forumuri online, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, comunicaţii prin reţele de
fibră optic.
40. Tipografie, tipărirea ziarelor şi a cărţilor,
tipărire litografică, tipărire offset, fotogravură,
tipărire de materiale publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, jocuri şi concursuri,
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film, fotografie, producţie
de programe radio şi televiziune, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, servicii
prestate de reporterii de ştiri, programe de
televiziune, editare video, editare de muzică şi
filme, editare de fotografii, editare de publicaţii şi
texte scrise, publicare şi editare cărţi şi recenzii,
editare de înregistrări video şi audio, publicare şi
editare materiale tipărite.
42. Servicii de creare şi menţinere de site
web, fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile, creare de pagină
web, editare programe de calculator, servicii de
editare pentru programe informatice, scanare
documente, stocarea informaţiilor electronice,
design de arte grafice, servicii de găzduire web,
închirierea de servere web.

───────

(210) M 2018 00285
(151) 18/01/2018
(732) SC COMEDIS MALL SRL, BDUL

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL ,
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. C, ET. 5, AP. 112, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Flory din Vaslui
Flory's Dreams

(531) Clasificare Viena: 01.15.09; 04.05.21;
09.01.10; 26.11.25; 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 29.01.12

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

clase:
16. Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri,
manuale, caractere tipografice, clişee, panouri
publicitare din hârtie sau carton, atlase, cărţi,
calendare, agende, gravuri, reprezentări grafice,
reproduceri grafice, hărţi, lucrări litografice
de artă, machete arhitecturale, fotografii,
hârtie pergament, tipărituri, portrete, postere,
prospecte, matriţe, cărţi de scris sau colorat.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, agenţii de publicitate,
actualizarea şi răspândirea materialelor
publicitare, închiriere spaţii publicitare,
consultanţă profesională în materie de afaceri,
consiliere consumatori, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, distribuire
materiale publicitare, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, prognoze
economice, informaţii şi anchete de afaceri,
marketing, studii de marketing, consultanţă
în managementul afacerilor, investigaţii de
afaceri, informaţii privind afacerile, design pentru
materiale publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, scrierea de texte publicitare, servicii
de editare de publicitate, producţia de clipuri
publicitare, relații publice, publicarea textelor
publicitare, publicitate şi reclame radio şi
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tv, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
38. Transmisii de televiziune şi radio, transmisii
în medii online, comunicarea cu terminale de
computere, transmiterea mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator, transmisie wireless,
transmisie prin satelit, streaming online, servicii
de agenţii de ştiri, oferirea (transmiterea) de
forumuri online, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, comunicaţii prin reţele de
fibră optic.
40. Tipografie, tipărirea ziarelor şi a cărţilor,
tipărire litografică, tipărire offset, fotogravură,
tipărire de materiale publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, jocuri şi concursuri,
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film, fotografie, producţie
de programe radio şi televiziune, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, servicii
prestate de reporterii de ştiri, programe de
televiziune, editare video, editare de muzică şi
filme, editare de fotografii, editare de publicaţii şi
texte scrise, publicare şi editare cărţi şi recenzii,
editare de înregistrări video şi audio, publicare şi
editare materiale tipărite.
42. Servicii de creare şi menţinere de site
web, fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile, creare de pagină
web, editare programe de calculator, servicii de
editare pentru programe informatice, scanare
documente, stocarea informaţiilor electronice,
design de arte grafice, servicii de găzduire web,
închirierea de servere web.

───────

(210) M 2018 00286
(151) 18/01/2018
(732) COCOS RADU SERBAN, SPLAIUL

UNIRII NR. 8, BL. B4, SC. 3, AP. 64,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040032,
ROMANIA

(540)
COMOARA PIVNITEI

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 00287
(151) 18/01/2018
(732) ANDREEA-DANIELA STAN,

CALEA MĂRĂȘEȘTI NR. 159, SC.
A, AP. 18, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

BCM BUTICUL CU MĂRGELE

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.11.14;
27.05.22; 27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de import-export, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.

───────
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(210) M 2018 00288
(151) 18/01/2018
(732) EFFICIENT RENEWABLE

ENERGY SRL, SAT URZICENI
PĂDURE NR. 27, JUD. SATU
MARE, URZICENI PĂDURE,
447341, SATU MARE, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL,
STR. MESTECENILOR NR. 6, BL.
IXE, SC. 1, AP.2, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400348

(540)
HERBS VET

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.
44. Servicii veterinare, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2018 00289
(151) 18/01/2018
(732) DANUBIU ENTERPRISES SRL ,

STR. DIVERTISMENTULUI NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV, CHIAJNA, 07740,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Color Residences
PROIECTE REZIDENȚIALE

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, verde, galben,
mov, albastru, negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 00290
(151) 18/01/2018
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

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

(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, ROMANIA

(540)

GORRILLA PUNCT RO

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

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

clase:
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9. CD-uri cu muzică, CD-uri audio, DVD-
uri, suporturi digitale de înregistrare, publicaţii
electronice descărcabile, software (programe),
aplicaţii software, aplicații mobile, programe
pentru jocuri pe calculator, suporturi de stocare
a datelor, desene animate, fişiere cu muzică
descărcabile, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, căşti audio, radiouri, tonomate
muzicale.
16. Publicaţii (tipărituri), produse de imprimerie,
cărţi, fotografii, articole de papetărie şi articole
de birou, cu excepţia mobilei, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare
şi ambalare, cărţi de vizită, afişe (tipărituri),
albume, panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitaţii, calendare, felicitări, postere, buletine de
știri (materiale tipărite).
35. Publicitate, cronică publicitară, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, producţie de
reclame radio sau/şi reclame de televiziune,
scriere şi publicare de texte publicitare, servicii
de editare de texte publicitare, marketing, servicii
de afişaj publicitar, studii de piaţă, realizare
de materiale publicitare, distribuire de materiale
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
furnizare de spaţii publicitare, închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare, organizare de evenimente, expoziţii
şi târguri în scopuri publicitare sau comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional, relaţii publice, servicii de revista
presei, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi de televiziune, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
administraţie comercială, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cît mai
comod, servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare
și de vânzare, servicii de abonament la
un pachet media de informații, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, furnizare de informații publicitare,
furnizare de informații comerciale, furnizare
de informații în domeniul afacerilor și al
marketingului, consultanță și informații privind
managementul afacerilor comerciale, servicii de
informații privind oportunitățile profesionale și
de carieră, furnizare de informații de afaceri
și comerciale, on-line, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, compilare de
anunțuri publicitare, promovare de produse și

servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de Internet.
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),
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmitere electronică de știri, furnizarea
accesului la canale de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping, difuzarea de muzică,
închirierea de instalaţii şi echipamente de
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la pagini și site-uri web.
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 divertisment,
media, 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, sportive sau de divertisment,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
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organizarea de concerte, rezervarea locurilor
pentru spectacole, organizarea de jocuri
şi concursuri (divertisment), planificarea
petrecerilor (distracţii), prezentarea de
reprezentaţii live, organizarea de parade
de modă pentru amuzament, organizarea
de concursuri de frumuseţe, furnizarea de
publicaţii electronice, nedescărcabile, scrierea
textelor, altele decât textele publicitare, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare electronică, publicare multimedia,
servicii fotografice, oferirea de informaţii în
materie de divertisment, oferirea de informaţii
în materie de educaţie, oferirea de informații
sportive, 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, realizare și publicare de
reportaje de către agenții de știri.
42. Furnizare de acces temporar la program
software care nu poate fi descărcat pentru
crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, crearea și întreținerea de site-
uri web, găzduire de site-uri web, proiectare și
design grafic pentru crearea site-urilor web.

───────

(210) M 2018 00291
(151) 18/01/2018
(732) Shenzhen Times Innovation

Technology Co., Ltd, BANTIAN
STREET NR. 3, ROOM 03, 6/F,
BUILDING 3, WINLEAD, FADA
ROAD, BANTIAN STREET,
LONGGANG DISTRICT,
GUANGDONG PROVINCE,
SHENZHEN, CHINA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, C1, ETAJ 3,
AP. 36, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Baseus

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, comerțul cu
amănuntul sau cu ridicata al produselor
periferice ale telefoanelor mobile, inclusiv
carcasele pentru telefoanele mobile, huse,
cabluri, încărcătoare, protecție pentru ecran,
selfie stick, suport pentru telefoane mobile
și baterie portabilă prin magazinele de
vânzare cu amănuntul, comerțul cu amănuntul
sau cu ridicata al produselor periferice ale
calculatoarelor, inclusiv huse de transport pentru
laptopuri, huse pentru tablete, ecran de protecție
pentru calculatoare, suporturi pentru laptopuri
și calculatoare, dispozitive periferice pentru
calculatoare prin magazinele de vânzare cu
amănuntul, comerțul cu amănuntul sau cu
ridicata al dulapurilor pentru boxe, mixerelor
audio, căștilor, aparatelor de înregistrare video,
huselor pentru camerele foto, aparatelor de
navigare pentru vehicule (calculatoare de bord),
subwoofere prin magazinele de vânzare cu
amănuntul.
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(210) M 2018 00292
(151) 18/01/2018
(732) Shenzhen Times Innovation

Technology Co., Ltd, BANTIAN
STREET NR. 3, ROOM 03, 6/F,
BUILDING 3, WINLEAD, FADA
ROAD, BANTIAN STREET,
LONGGANG DISTRICT,
GUANGDONG PROVINCE,
SHENZHEN, CHINA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, C1, ETAJ 3,
AP. 36, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Baseus

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini automate pentru vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
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 funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor, în special cuplaje
(echipament de procesare a datelor), cititoare
(echipament de procesare a datelor), stick
memorie USB, huse de transport pentru
laptopuri (calculatoare mobile), husă pentru

tablete, ecrane de proiecție, huse pentru
smartphone-uri, carcase pentru smartphone-uri,
protecție pentru ecranul telefonului, trepiede
pentru aparate foto, difuzor, căști audio,
interfață audio, subwoofer, ochelari realitate
virtuală, mixere audio, selfie stick (braț
telescopic), cabluri USB pentru telefoane mobile,
conexiuni pentru linii electrice, încărcătoare
pentru baterii electrice, baterii electrice, suport
auto pentru telefonul mobil, suport pentru
laptop, suport pentru telefonul mobil, încărcător
USB, baterii electronice reîncărcabile, încărcător
fără fir (wireless), încărcător pentru baterie
telefon mobil, încărcător pentru baterie auto,
dulapuri pentru boxe, mașini de calcul, creion
sylus pentru dispozitive tactile (touch-screen),
dispozitive periferice pentru calculator, aparate
de navigare pentru vehicule (calculatore de
bord), ecran pentru asigurarea de umbră și
intimidate special adaptat pentru dispozitive
electronice, respectiv: telefoane mobile, căști,
cititor de carduri de memorie electronice, blițuri
(fotografie), circuite de interfață pentru camere
video, surse de alimenatre și adaptoare pentru
folosirea cu dispozitive electronice portabile,
sisteme de imagistică termică (nu pentru uz
medical), port USB pentru încărcarea în masină,
aparate de înregistrare video, carcase speciale
pentru aparate și instrumente, aparate de
fotografiat.

───────
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(210) M 2018 00293
(151) 18/01/2018
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

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

(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, ROMANIA

(540)

sigursigur

(531) Clasificare Viena: 24.17.04; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, roz (pantone
191C)

(511) Produse și/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, aplicații mobile, programe
pentru jocuri pe calculator, suporturi de stocare
a datelor, desene animate, fişiere cu muzică
descărcabile, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, căşti audio, radiouri, tonomate
muzicale.
16. Publicaţii (tipărituri), produse de imprimerie,
cărţi, fotografii, articole de papetărie şi articole
de birou, cu excepţia mobilei, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare
şi ambalare, cărţi de vizită, afişe (tipărituri),
albume, panouri publicitare din hârtie sau carton,
invitaţii, calendare, felicitări, postere, buletine de
știri (materiale tipărite).
35. Publicitate, cronică publicitară, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, producţie de
reclame radio sau/şi reclame de televiziune,
scriere şi publicare de texte publicitare, servicii
de editare de texte publicitare, marketing, servicii
de afişaj publicitar, studii de piaţă, realizare
de materiale publicitare, distribuire de materiale

publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
furnizare de spaţii publicitare, închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare, organizare de evenimente, expoziţii
şi târguri în scopuri publicitare sau comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional, relaţii publice, servicii de revista
presei, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi de televiziune, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
administraţie comercială, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cît mai
comod, servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare
și de vânzare, servicii de abonament la
un pachet media de informații, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, furnizare de informații publicitare,
furnizare de informații comerciale, furnizare
de informații în domeniul afacerilor și al
marketingului, consultanță și informații privind
managementul afacerilor comerciale, servicii de
informații privind oportunitățile profesionale și
de carieră, furnizare de informații de afaceri
și comerciale, on-line, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, compilare de
anunțuri publicitare, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de Internet.
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),
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmitere electronică de știri, furnizarea
accesului la canale de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping, difuzarea de muzică,
închirierea de instalaţii şi echipamente de
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la pagini și site-uri web.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale, producţie de programe de televiziune,
producţie de emisiuni de televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, prezentare de
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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 divertisment,
media, 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, sportive sau de divertisment,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea de concerte, rezervarea locurilor
pentru spectacole, organizarea de jocuri
şi concursuri (divertisment), planificarea
petrecerilor (distracţii), prezentarea de
reprezentaţii live, organizarea de parade
de modă pentru amuzament, organizarea
de concursuri de frumuseţe, furnizarea de
publicaţii electronice, nedescărcabile, scrierea
textelor, altele decât textele publicitare, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare electronică, publicare multimedia,
servicii fotografice, oferirea de informaţii în
materie de divertisment, oferirea de informaţii
în materie de educaţie, oferirea de informații
sportive, 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, realizare și publicare de
reportaje de către agenții de știri.
42. Furnizare de acces temporar la program
software care nu poate fi descărcat pentru
crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile

pe un site web, crearea și întreținerea de site-
uri web, găzduire de site-uri web, proiectare și
design grafic pentru crearea site-urilor web.

───────

(210) M 2018 00294
(151) 18/01/2018
(732) SC GERMAN MARKET SRL, STR.

DÂMBOVIŢEI, NR. 41, BL. D8,
SC. 2, AP. 21, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400584, ROMANIA

(540)
GERMANMARKET.RO

DETERGENȚI;
COSMETICE; ÎNGRIJIRE

PERSONALĂ; CURĂȚENIE;
DULCIURI; CAFEA

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

35. Servicii de informare a consumatorilor,
strângerea la un loc, în beneficiul terților, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, furnizarea
de bunuri și servicii a unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători, administrarea
afacerilor și servicii asociate magazinelor de
comerț cu amănuntul sau en-gros, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul sau en-gros
pentru terți, servicii de comerț cu amănuntul sau
en-gros, servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul sau en-gros, servicii de amenajare
vitrine și produse pentru magazinele de vânzare
cu amănuntul sau en-gros, servicii de centre
comerciale cu comercializare cu amănuntul sau
en-gros în legătură cu vânzarea alimentelor,
mâncărurilor, băuturi alcoolice și nealcoolice,
articole pentru magazinele de mâncăruri
sănătoase, produse sanitare, farmaceutice,
cosmetice, parfumerie, medicamente, articole de
menaj, bunuri și ustensile pentru uz casnic și
pentru bucătărie, produse și preparate pentru
spălat și curățat, articole pentru magazinele
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de fierărie și menaj precum și de aparatura
hardware, articole pentru magazinele de bricolaj,
articole de grădină, accesorii de mașini, biciclete,
motociclete, mobilă, articole de camping,
computere, software de computere, echipament
și aparatură electronică pentru consumatori,
aplicații electrice și aplicații electrice pentru
menaj, echipament multimedia, accesorii
multimedia, echipamente de telecomunicație,
jucarii, articole de legatorie și materiale
imprimate, furnituri pentru birou, furnituri pentru
meserii, decorare, furnituri pentru scoală și
decorațiuni, produse din tutun, îmbrăcăminte,
încălțăminte și accesorii, textile pentru menaj,
articole de mercerie, galanterie, accesorii pentru
călătorii, articole pentru scopuri de recreere,
echipamente pentru sport și fitness, furnituri
pentru animale, aparate fotografice, articole
fotografice și echipament fotografic, bijuterii
și ceasuri, publicitate, publicitate pentru terti
pe internet, gestionarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii asociate magazinelor de vânzări cu
amănuntul sau en-gros, servicii asociate vânzării
cu amănuntul sau en-gros prin intermediul
unei rețele computerizate, comenzi on-line,
precum și vânzări on-line, en-gros sau cu
amănuntul, servicii privind prezentarea generală
a mărfurilor și produselor terților, publicitate prin
intermediul rețelelor electronice de comunicații
on-line, compilarea informației în baze de date
cuprinzând produse și servicii oferite de terți
ce poate fi cercetată on-line, asigurarea unui
ghid de comenzi on-line, pentru localizarea,
organizarea și prezentarea produselor și
serviciilor terților on-line, asigurarea unei
varietăți mari de informatii comerciale de interes
general prin intermediul rețelelor computerizate,
organizarea de servicii privind vânzările la
licitație, strângerea la un loc a produselor terților
pentru scopuri de prezentare, cumpărare și
vânzare, prezentarea produselor pe medii de
comunicare pentru comercializare cu amănuntul
sau en-gros, consiliere și informare comercială și
de afaceri, promovarea vânzărilor pentru alții,
organizarea de expoziții cu scopuri comerciale
și de publicitate, organizarea de târguri cu
scopuri comerciale și de publicitate, studii
de marketing și analiza pieții, cercetări de
marketing, relații publice, organizarea de
tranzacții comerciale pentru alții și in contextul
comerțului electronic, publicarea de materiale
imprimate și în format electronic pentru scopuri
de publicitate, dezvoltarea măsurilor de reținere
a clienților sub aspect de publicitate și de
marketing, lucrări de birou și de publicitate pentru
programele de reținere a clienților, distribuire
de materiale publicitare, mediere comercială și

contacte de afaceri, inclusiv on-line, publicitate
prin postă directă (broșuri, fluturașe, imprimate,
eșantioane), servicii de primire a comenzii,
servicii de facturare în contextul comerțului
electronic și aranjarea de contracte pentru
cumpararea si vanzarea produselor, Servicii
de import și export, Servicii de consiliere și
consultanță
referitoare la agenții de import-export,
administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul.

───────


