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Cereri Mărci publicate în 26/01/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 00231 19/01/2018 NOBIOTIC PHARMA SRL Ferrosun Complex

2 M 2018 00234 19/01/2018 NOBIOTIC PHARMA SRL PARAFLU RACEALA SI GRIPA

3 M 2018 00296 19/01/2018 SC B.M.O. GUARD SRL BMO GUARD

4 M 2018 00297 19/01/2018 ALTUNCI AHMED DAVID THEMRA

5 M 2018 00298 19/01/2018 SC ORKLA FOODS ROMANIA
SA

Ardealul

6 M 2018 00299 19/01/2018 ALEXA LIVIU DORU ALIN JUSTIŢIE TV

7 M 2018 00300 19/01/2018 SPORT CLUB MUNICIPAL
GLORIA BUZĂU

SPORT CLUB MUNICIPAL
GLORIA BUZĂU 2017 Hai
Buzău, Buzău!

8 M 2018 00301 19/01/2018 SC IDEAL PIXEL SRL MILITARY SURPLUS military &
outdoor equipments

9 M 2018 00302 19/01/2018 SC EXPERT ELIT SRL EXPERT ELIT

10 M 2018 00303 19/01/2018 RÂCĂ MIHAI ROMICĂ InFUNity

11 M 2018 00304 19/01/2018 NICOLAE GABRIEL PALERU PALERISME

12 M 2018 00305 19/01/2018 NICOLAE GABRIEL PALERU NICU PALERU

13 M 2018 00306 19/01/2018 BODEGA PIETROASA SRL NEGRU VIGUROS

14 M 2018 00307 19/01/2018 PAUL-NICOLAE ZAMFIR Fără amenzi, fără griji ALERTE
MAȘINĂ

15 M 2018 00308 19/01/2018 ZEAL International Limited SuperEnaLotto

16 M 2018 00309 19/01/2018 Burberry Limited

17 M 2018 00310 19/01/2018 PETRU ZOLTAN Gazeta Bucureştilor

18 M 2018 00313 19/01/2018 DRV ADVANCED
TECHNOLOGIES SRL

Cw whiz coffee Pick Up, Smile &
Go

19 M 2018 00319 19/01/2018 SANDRA ANDREEA
GRADINARU
ANDREI MOLDOVEANU

ZANDRA

20 M 2018 00320 19/01/2018 ASOCIATIA CULTURALA
INDART

InDArt

21 M 2018 00321 19/01/2018 CRISTIAN LUDOVIC POP paw star

22 M 2018 00322 19/01/2018 ANTRENORUL TAU S.R.L. HOME TRAINING BUILD YOUR
BODY WITH ONE CLICK

23 M 2018 00323 21/01/2018 TRANSPARENT SRL Top Protectie
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(210) M 2018 00231
(151) 19/01/2018
(732) NOBIOTIC PHARMA SRL, BLD.

DECEBAL NR. 5-7, DEPOZIT
LÂNGĂ POȘTA TRANZIT,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Ferrosun Complex

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru uz medical,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(210) M 2018 00234
(151) 19/01/2018
(732) NOBIOTIC PHARMA SRL, BLD.

DECEBAL NR. 5-7, DEPOZIT
LÂNGĂ POȘTA TRANZIT,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
PARAFLU RACEALA SI GRIPA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru uz medical,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(210) M 2018 00296
(151) 19/01/2018
(732) SC B.M.O. GUARD SRL, STR.

VASILE ALECSANDRI NR. 40A,
JUDEŢUL BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)
BMO GUARD

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

45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

───────

(210) M 2018 00297
(151) 19/01/2018
(732) ALTUNCI AHMED DAVID, ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROSINA MARGARETA IANCU ,
STR. ODOBEŞTI NR. 7, BL. V12,
SC. 1, ET. 3, AP. 15, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THEMRA

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
25.01.19; 26.03.05; 26.04.12; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, suplimente alimentare de
uz medical.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 00298
(151) 19/01/2018
(732) SC ORKLA FOODS ROMANIA

SA , STR. COPILULUI NR.14-18,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ardealul

(531) Clasificare Viena: 06.19.10; 11.03.09;
11.03.10; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu,
galben, maro, portocaliu

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte şi produse lactate, grăsimi comestibile (cu
excepţia uleiurilor vegetale).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 00299
(151) 19/01/2018
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, STR.

ION MEŞTER NR. 10, SC. 2,
AP. 36, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400650, ROMANIA

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

(540)
JUSTIŢIE TV

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

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

───────
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(210) M 2018 00300
(151) 19/01/2018
(732) SPORT CLUB MUNICIPAL

GLORIA BUZĂU, BD. MAREŞAL
ALEXANDRU AVERESCU NR.
5, JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

SPORT CLUB MUNICIPAL
GLORIA BUZĂU 2017

Hai Buzău, Buzău!

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 07.01.01;
07.01.03; 09.01.10; 24.01.11; 24.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.11; 29.01.15

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

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

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

───────

(210) M 2018 00301
(151) 19/01/2018
(732) SC IDEAL PIXEL SRL, STR. ADY

ENDRE NR. 24, JUDEŢUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

MILITARY SURPLUS military
& outdoor equipments

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 26.03.23;
26.05.17; 26.05.18; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.13

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 00302
(151) 19/01/2018
(732) SC EXPERT ELIT SRL, STR.

NICOLAE JIGA NR. 66, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

EXPERT ELIT

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 23.01.01;
24.01.10; 24.01.13; 24.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 00303
(151) 19/01/2018
(732) RÂCĂ MIHAI ROMICĂ, STR.

MOTILOR NR. 20, BL. A, SC.
A, ET. 1, AP. 102, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
InFUNity

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),

materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2018 00304
(151) 19/01/2018
(732) NICOLAE GABRIEL PALERU,

STR. BOGDAN PETRICEICU
HAȘDEU NR. 126, BIROU
NR. 1, BL. H10, AP. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900382, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
PALERISME

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

9. Suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice, discuri compacte, DVD-uri și alte
suporturi digitale de înregistrare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 00305
(151) 19/01/2018
(732) NICOLAE GABRIEL PALERU,

STR. BOGDAN PETRICEICU
HAȘDEU NR. 126, BIROU
NR. 1, BL. H10, AP. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900382, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
NICU PALERU

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

9. Suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice, discuri compacte, DVD-uri și alte
suporturi digitale de înregistrare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
19/01/2018-21/01/2018

(210) M 2018 00306
(151) 19/01/2018
(732) BODEGA PIETROASA SRL,

STR. UNIRII NR. 1, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, 120266, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

NEGRU VIGUROS

(531) Clasificare Viena: 24.17.08; 24.17.21;
24.17.25; 26.03.16; 26.03.18; 29.01.12

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 00307
(151) 19/01/2018
(732) PAUL-NICOLAE ZAMFIR, STR.

TRIVALE NR. 38, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Fără amenzi, fără griji
ALERTE MAȘINĂ

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 18.01.23;
24.17.04; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
39. Transport, în special navigare, respectiv
poziționare, marcarea traseului și a rutei,
informații în domeniul depozitării, informații
în domeniul traficului, informații în domeniul
transportului.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei ca
și cercetarea și proiectarea aferente, servicii de
analiză și cercetare industrială, servicii IT de
proiectare și dezvoltare software, programare și
implementare.

───────
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(210) M 2018 00308
(151) 19/01/2018
(732) ZEAL International Limited, 5TH

FLOOR, ONE NEW CHANGE,
UNITED KINGDOM, LONDON,
EC4M 9AF, MAREA BRITANIE

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)
SuperEnaLotto

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

9. Software (programe) pentru organizarea,
conducerea și administrarea jocurilor online,
loteriilor și serviciilor de pariuri, software
(programe) pentru aplicații mobile referitoare la
jocuri, loterii și servicii de pariuri.
41. Servicii de divertisment, servicii de jocuri
de noroc online, servicii de pariuri, organizarea,
conducerea și administrarea serviciilor de jocuri,
loterii și pariuri.

───────

(210) M 2018 00309
(151) 19/01/2018
(732) Burberry Limited, HORSEFERRY

HOUSE, HORSEFERRY ROAD,
UNITED KINGDOM, LONDON,
SW1P 2AW, MAREA BRITANIE

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

(531) Clasificare Viena: 25.07.02; 25.07.20;
25.07.25

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

18. Produse din piele și din imitație de piele,
genți, genți universale, poșete mici (genți de
mână), genți de umăr, portofele de purtat
sub braț, rucsacuri, serviete pentru școlari,
sacoșe pentru cumpărături, genți pe rotile
pentru cumpărături și cărucioare, geamantane
mari (cufere), valize, geamantane, genți de
voiaj, genți pentru îmbrăcăminte, serviete
(marochinărie), mape din piele sau imitație
de piele pentru documente, cutii din piele
sau imitație de piele pentru cărți de credit
(port-carduri), cutii din piele sau imitație de
piele pentru cărți de vizită (portvizite), genți,
poșete, portmonee, săculețe, portofele, geantă
de cosmetice neechipată, cutii din piele sau
imitație de piele și genți pentru produse
cosmetice (neechipate), etuiuri pentru seturi de
manichiură, genți pentru bebeluși, port bebe,
hamuri pentru bebeluși, portchei, etichete din
piele, etichete de bagaje și plăcuțe, umbrele,
umbrele de soare, îmbrăcăminte pentru animale,
cergi pentru cai, zgărzi și lese pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, curele
(accesorii vestimentare).

───────

(210) M 2018 00310
(151) 19/01/2018
(732) PETRU ZOLTAN, CALEA

VICTORIEI NR. 128 A, AP.
8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Gazeta Bucureştilor

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

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

───────
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(210) M 2018 00313
(151) 19/01/2018
(732) DRV ADVANCED

TECHNOLOGIES SRL, STR. IULIU
MANIU NR. 7, AP. 2, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, 410104, BIHOR,
ROMANIA

(740) SC ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE
NR. 62, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400463, ROMANIA

(540)

Cw whiz coffee Pick
Up, Smile & Go

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 11.03.02

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

30. Cafea, cafea aromata, cafea măcinată,
cafea liofilizată, cafea decafeinizată, cafea
solubilă, cafea verde, extracte de cafea, boabe
de cafea, cafea cu ciocolată, esenţe de cafea,
cafea gata preparată, capsule de cafea, doze
de cafea, concentrate de cafea, cafea de malţ,
amestecuri de cafea, amestecuri de cafea de
malţ cu cafea, esenţe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, boabe de cafea prăjite,
boabe de cafea măcinate, cafea preparată şi
băuturi pe bază de cafea, amestecuri de esenţe
de cafea şi extracte de cafea, amestecuri de
extracte de cafea de malţ cu cafea, amestecuri
de cafea şi malţ, extracte de cafea de malţ,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, băuturi pe
bază de cafea, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
din cafea cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază
de ceai, preparate vegetale folosite ca substitut
de cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutura), extracte de cafea utilizate
ca arome pentru băuturi, extracte de cafea

utilizate ca arome pentru alimente, amestecuri
de cafea de malţ cu cacao, înlocuitor de cafea pe
bază de cicoare, amestecuri de cafea şi cicoare,
cicoare (înlocuitori de cafea), înlocuitori de cafea,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, ceai, servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu cafea, ceai.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
bar, cafenele, servicii de furnizare de cafea
pentru birouri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2018 00319
(151) 19/01/2018
(732) SANDRA ANDREEA GRADINARU,

BLD. CAMIL RESSU NR. 57B, BL.
Y2Z, SC. 1, ET. 5, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANDREI MOLDOVEANU, STR.
VASILE CONTA NR. 8, BL.
O6, SC. B, AP. 16, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ZANDRA

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

clase:
18. Piei de animale, umbrele și parasolare,
bastoane, articole de selărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, harnașament,
zgărzi pentru animale, lese pentru animale,
portofele, inclusiv portcarduri, portcarduri
(marochinărie), portmonee din piele, poșete,
portmonee și portofele, rucsacuri, ghiozdane,
genți, genți din piele, genți și portofele din piele,
curele din piele, curele de umăr din piele, șnururi
din piele.
25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte de stradă, articole de încălțăminte,
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curele din piele (îmbrăcăminte), ghete din piele
întoarsă, pantofi din piele.

───────

(210) M 2018 00320
(151) 19/01/2018
(732) ASOCIATIA CULTURALA INDART,

STR. RASCOALA 1907 NR.
8, BL. 13, AP. 45, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
InDArt

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

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

───────

(210) M 2018 00321
(151) 19/01/2018
(732) CRISTIAN LUDOVIC POP, BD-

UL BUREBISTA NR. 4, BL. D13,
SC. 2, AP. 60, ET. 7, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)

paw star

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24;
01.01.02; 27.05.04

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

clase:
5. Zgărzi antiparazitare pentru animale, scutece
pentru animale de companie.
18. Pături pentru animale, lese pentru animale,
lese pentru animale de companie, hamuri
pentru animale, zgărzi pentru animale, zgărzi
electronice pentru animale de companie, zgărzi
pentru animale de companie, care conţin
informaţii medicale, jambiere pentru animale,
costume pentru animale, îmbrăcăminte pentru
animale, funde pentru păr destinate animalelor
de companie, transportoare pentru animale
(genţi), traiste de hrană pentru animale, măşti de
muşte pentru animale.
28. Jucării pentru animalele de companie, jucării
pentru păsări.
31. Jucării comestibile pentru câini, hrană pentru
animale, băuturi pentru animale de companie,
obiecte comestibile de mestecat pentru animale,
oase de ros comestibile pentru câini, nisip
aromat (litieră) pentru animale de companie,
produse pentru tăviţă de necesităţi a animalelor.

───────

(210) M 2018 00322
(151) 19/01/2018
(732) ANTRENORUL TAU S.R.L.,

STR. PAVEL CEAMUR NR.
21, CLĂDIREA C1, BIROUL 4,
ET. 1, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) IP BOUTIQUE, STR. CONSTANTIN
BRÂNCUŞI NR. 9, BL. D15, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

HOME TRAINING BUILD YOUR
BODY WITH ONE CLICK

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.21; 26.11.22; 20.05.07
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(591) Culori revendicate:negru, gri, albastru
deschis

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

38. Transmisie continuă (streaming) de material
video pe internet, transmisie continuă
(streaming) de materiale audio pe internet,
servicii de telecomunicaţii interactive, servicii
de portaluri de telecomunicaţii, servicii de
telecomunicaţii bazate pe internet, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
pe internet şi pe alte suporturi media, difuzare de
material audio şi video pe internet.
41. Sport şi fitness, cursuri de fitness aerian
(aerial fitness), coordonarea antrenamentelor
de fitness, pregătire în domeniul fitnessului,
consultanţă în materie de fitness, servicii sportive
şi de fitness, servicii ale cluburilor de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
servicii de formare în domeniul fitnessului,
furnizare de servicii educaţionale referitoare la
fitness, servicii de consiliere pentru menţinerea
conditiei fizice (fitness), servicii de pregătire
pentru menţinerea condiţiei fizice (fitness),
servicii ale cluburilor de sănătate, (sănătate
şi fitness), furnizare de informaţii cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online, servicii educative şi de instruire, servicii
educative, de divertisment şi sportive, servicii de
educaţie sportivă, educaţie, divertisment şi sport,
antrenament (instruire), antrenamente sportive,
instruire în domeniul antrenamentelor, servicii de
antrenamente fizice, furnizare de materiale video
on-line, nedescarcabile, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video.

───────

(210) M 2018 00323
(151) 21/01/2018
(732) TRANSPARENT SRL, STR.

LUCRETIA SUCIU NR. 4, JUDEŢUL
BIHOR , ORADEA, 410556, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Top Protectie

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

9. Sepci de protecţie, căşti de protecţie, viziere
de protecţie, încălţăminte de protecţie, ochelari
de protecţie, măşti de protecţie, măşti de
protecţie pentru căşti de protecţie, cizme
(încălţăminte de protecţie), cizme industriale de
protecţie, încălţăminte industrială de protecţie,

îmbrăcăminte de protecţie antiradiaţii, măşti
de protecţie pentru sudură, măşti de protecţie
împotriva prafului, măşti antipoluare pentru
protecţie respiratorie, echipamente de protecţie
şi siguranţă, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, articole de protecţie pentru cap,
măşti de protecţie pentru muncitori, aparate
de protecţie împotriva incendiilor, mănuşi de
protecţie împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva focului, plase de
protecţie împotriva accidentelor, încălţăminte
de protecţie împotriva incendiilor, cizme de
protecţie împotriva accidentelor, cizme de
protecţie împotriva focului, cizme de protecţie
împotriva iradierii, căşti de protecţie pentru
şoferii, încălţăminte de protecţie împotriva
iradierii, îmbrăcăminte de protecţie pentru lucru
(pentru protecţie împotriva accidentelor sau
lezionării), îmbrăcăminte de protecţie pentru
prevenirea accidentelor, ochelari de protecţie
pentru protejarea ochilor, cizme de protecţie
de uz industrial (pentru protecţie împotriva
accidentelor sau rănilor), îmbrăcăminte de
protecţie împotriva pericolelor biologice,
încălţăminte de protecţie împotriva pericolelor
biologice, (îmbrăcăminte de protecţie impotriva
foclui), încălţăminte de protecţie (împotriva
accidentelor sau vătămării), îmbrăcăminte de
protecţie împotriva accidentelor sau vătămărilor,
îmbrăcăminte de protecţie confecţionată din
materiale antiglonţ, mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor sau vătămărilor, măşti
de protecţie a feţei pentru muncitori,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor
şi focului, frânghii (centuri) de siguranţă
pentru protecţie împotriva căzăturilor, costume
de protecţie (pentru prevenirea accidentelor
sau lezionării), încălţăminte de protecţie
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor
şi a rănilor, dispozitive pentru siguranţă,
securitate, protecţie şi de semnalizare,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
radiaţiilor şi focului, îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, radiaţiilor şi focului,
accidente, radiaţii (îmbrăcăminte de protecţie
a focului), îmbrăcăminte de protecţie contra
accidentelor, radiaţiilor şi focului, îmbrăcăminte
de protecţie contra accidentelor, iradierii şi
incendiilor, încălţăminte de protecţie contra
accidentelor, iradierii şi incendiilor, încălţăminte
de protecţie împotriva deversărilor de substanţe
chimice, pantaloni de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, geci de
protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi
incendiilor, mănuşi de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, cagule
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii
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şi incendiilor, cizme de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, încălţăminte
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii
şi incendiilor, articole de îmbrăcăminte de
protecţie şi armură pentru corp, protecţia ochilor
(ochelari de protecţie), protecţia capului (căşti
de protecţie), îmbrăcăminte pentru protecţia
împotriva focului, mănuşi de uz industrial
pentru protecţie împotriva vătămărilor, hamuri
(centuri de siguranţă) de salvare, indicatoare de
siguranţă (mecanice), conuri de siguranţă pentru
autostrada, articole de siguranţă pentru cap
(căşti de protecţie), echipamente de siguranţă
pentru prevenirea căderii, benzi reflectorizante
pentru purtat, discuri reflectorizante pentru
îmbrăcăminte, veste de salvare reflectorizante,
îmbrăcăminte reflectorizantă pentru prevenirea
accidentelor, echipament şi îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
articole reflectorizante pentru purtat, pentru
prevenirea accidentelor.
10. Măşti medicale pentru protecţie
antibacteriană, măşti chirurgicale pentru
protecţie antibacteriană, îmbrăcăminte de
protecţie pentru uz chirurgical, îmbrăcăminte de
protecţie de uz medical, mănuşi de protecţie
de uz veterinar, mănuşi de protecţie de uz
medical, măşti nazale (de protecţie) pentru
uz medical, măşti chirurgicale pentru protecţie
împotriva substanţelor toxice, măşti de protecţie
respiratorie de uz medical, măşti de protecţie
respiratorie pentru respiratie artificială, măşti
medicale pentru protecţie împotriva substantelor
toxice, mănuşi de protecţie de unică folosinţă, de
uz medical.
25. Combinezoane de protecţie, pantaloni de
protecţie, pantaloni scurţi de protecţie, bocanci
de lucru, încălţăminte de lucru, salopete,
salopete de lucru, pantaloni salopetă cu pieptar,
costume de lucru, costume de ploaie, haine de
lucru, uniforme de lucru, jachete reflectorizante.

───────


