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Cereri Mărci publicate în 26/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01756 19/03/2018 GEORGIOS MALIDEROS Yasou

2 M 2018 01791 19/03/2018 FLORINA JASMINE
NICULESCU

BISC BRITISH INTERNATIONAL
SCHOOL OF CONSTANTA

3 M 2018 01793 19/03/2018 LA CONS 43 STUDIO SRL DeFINIT

4 M 2018 01794 19/03/2018 AB GROUP CERAMICS SRL-D KaminHorn Hornuri profesionale

5 M 2018 01795 19/03/2018 GUARD UP SECURITY SRL GUARD UP SECURITY

6 M 2018 01796 19/03/2018 SC COMPLEXUL TURISTIC
VLASCUTA SRL

marco cremeria

7 M 2018 01797 19/03/2018 CRISTIAN RADU IGNA IGNA CONSTRUCT

8 M 2018 01798 19/03/2018 CLAUDIA-MARIA FLOREA CLAUDIA IONAŞ

9 M 2018 01799 19/03/2018 SOCIETATEA CHARA
SOFTWARE S.R.L.

SYNTESIO

10 M 2018 01800 19/03/2018 PANGRAM S.A. MONTE BANATO Paste pentru
Desert

11 M 2018 01801 19/03/2018 China Tobacco Zhejiang
Industrial Co., Ltd.

MD

12 M 2018 01802 19/03/2018 China Tobacco Zhejiang
Industrial Co., Ltd.

MODENG

13 M 2018 01803 19/03/2018 China Tobacco Zhejiang
Industrial Co., Ltd.

MODENG

14 M 2018 01804 19/03/2018 IERHON S.R.L. te-muti.ro

15 M 2018 01805 19/03/2018 CRISTIAN TODIE
SENOL ALI

CONSTANŢA

16 M 2018 01806 19/03/2018 CRISTIAN TODIE
SENOL ALI

SAPUN DE CONSTANTA

17 M 2018 01807 19/03/2018 SC AZUR - S.A. AZUR - COOL

18 M 2018 01808 19/03/2018 RONI COSMETICS SRL Kiera Beauty

19 M 2018 01809 19/03/2018 SC AZUR - S.A. AZUR - CUT

20 M 2018 01810 19/03/2018 SC AZUR - S.A. FILAZ

21 M 2018 01811 19/03/2018 SC ROGENCORD L'INNOVITA
SRL

ROGENCORD

22 M 2018 01812 19/03/2018 SC ROGENCORD L'INNOVITA
SRL

ROGENCORD INNOVITA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 01813 19/03/2018 SC ROGENCORD L'INNOVITA

SRL
ROGENCORD L'INNOVITA

24 M 2018 01814 19/03/2018 SC ROGENCORD L'INNOVITA
SRL

INNOVITA

25 M 2018 01815 19/03/2018 SC ROGENCORD L'INNOVITA
SRL

L'INNOVITA

26 M 2018 01816 19/03/2018 ȘTEFAN LAURENȚIU
ȘURUBARIU

Buchețel

27 M 2018 01817 19/03/2018 MONSTER ENERGY COMPANY
A DELAWARE CORPORATION

PREDATOR

28 M 2018 01818 19/03/2018 ANVIO VR SRL Virtuality Club

29 M 2018 01819 19/03/2018 VALENTIN-ANDREI ENESCU CultFEST

30 M 2018 01820 19/03/2018 VICENTIU SERV DEJ SRL VUMT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/03/2018

(210) M 2018 01756
(151) 19/03/2018
(732) GEORGIOS MALIDEROS, STR.

NICOLAE TITULESCU NR. 92,
BL. 13, SC. 3, AP. 117, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT SRL,
BD. LIBERTĂŢII NR. 12, BLOC 113,
SC. 2, ET. 3, AP. 28, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

(540)
Yasou

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01791
(151) 19/03/2018
(732) FLORINA JASMINE NICULESCU,

STR. CHILIEI NR. 2, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BISC BRITISH
INTERNATIONAL

SCHOOL OF CONSTANTA

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 03.01.01;
03.01.02; 03.01.22; 03.01.24; 24.09.01;
24.09.05; 09.01.10; 20.07.01; 20.07.02;
20.07.07

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

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

───────
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(210) M 2018 01793
(151) 19/03/2018
(732) LA CONS 43 STUDIO SRL,

STR. HAGI GHITA NR. 43,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011501,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DeFINIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
27. Tapete murale, nu din materiale textile, tapet
printat digital pe diferite materiale suport.

───────

(210) M 2018 01794
(151) 19/03/2018
(732) AB GROUP CERAMICS SRL-D,

STR. PRICIPALĂ, COMUNA AGAS,
JUD. BACĂU, SAT PRELUCI,
607012, BACĂU, ROMANIA

(540)

KaminHorn Hornuri
profesionale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.25;
07.03.12; 07.03.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru-HEX
#344D8F, #21ADE3, roşu-HEX
#Eb5437, #FEFEFE

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

6. Coşurile de fum şi accesorii ale acestora
metalice, metale comune şi aliajele lor,
minereuri, materiale metalice pentru edificare
şi construcţii, construcţii transportabile metalice,
cabluri şi fire neelectrice din metale comune, mici
articole de fierărie, containere metalice pentru
depozitare sau transport, seifuri.
19. Coşurile de fum şi accesorii ale acestora
nemetalice, materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
37. Serviciile de construcţie de hornuri şi de
curăţare de hornuri, construcţii de cladiri,
reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2018 01795
(151) 19/03/2018
(732) GUARD UP SECURITY SRL,

STR. BACULUI NR. 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GUARD UP SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.15.07; 24.15.17;
27.05.22; 26.03.23

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
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personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 01796
(151) 19/03/2018
(732) SC COMPLEXUL TURISTIC

VLASCUTA SRL, COM. STOLNICI
NR. 651, PUNCTUL VLASCUTA,
JUD. ARGEŞ, SAT STOLNICI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. PRIMĂVERII, NR. 17.
JUDEȚUL SIBIU., SURA MARE,
ROMANIA

(540)

marco cremeria

(531) Clasificare Viena: 03.04.12; 03.04.18;
03.04.26; 05.03.07; 27.05.01; 08.01.08;
11.03.04

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

16. Materiale publicitare (tipărituri), hârtie,
carton, tiparituri, fotografii, papetărie, material
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori de
cafea, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, drojdie, praf de copt, sare, sosuri, gheaţă.
32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul/ cu ridicata
pentru produsele din clasa 30 şi 32, organizare
de expoziţii şi orice formă de prezentare în
scop comercial în domeniul industriei alimentare,
servicii de import-export, francizare, publicitate şi

reclamă, conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou.

39. Distribuţie şi livrare (transport), ambalare şi
depozitare a mărfurilor.
43. Restaurante, servicii de alimentaţie publică,
servicii de bar.

───────

(210) M 2018 01797
(151) 19/03/2018
(732) CRISTIAN RADU IGNA, STR.

LIBERTĂŢII NR. 30, AP. 4, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

IGNA CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.13;
07.01.25

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

37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
───────

(210) M 2018 01798
(151) 19/03/2018
(732) CLAUDIA-MARIA FLOREA, STR.

BUGARIU NR. 40, JUD. ARAD,
LIPOVA, ARAD, ROMANIA

(540)
CLAUDIA IONAŞ

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

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

───────
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(210) M 2018 01799
(151) 19/03/2018
(732) SOCIETATEA CHARA SOFTWARE

S.R.L., STR. TEHERAN NR.
11, ET. 2, CAMERA 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SYNTESIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.07;
27.05.12; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485).
albastru (Pantone 301)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2018 01800
(151) 19/03/2018
(732) PANGRAM S.A., STR. TIMISORII

NR. 4, JUD. CARAS-
SEVERIN, RESITA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, TIMIŞOARA, 300629,
ROMANIA

(540)

MONTE BANATO
Paste pentru Desert

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 29.01.13;
06.01.02; 06.01.04

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 01801
(151) 19/03/2018
(732) China Tobacco Zhejiang

Industrial Co., Ltd., 77
ZHONGSHAN NAN ROAD,
ZHEJIANG PROVINCE,
HANGZHOU CITY, CHINA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
7, SECTOR.2, BUCURESTI,
020965, ROMANIA

(540)

MD

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, tutun masticabli, trabucuri, ţigarete
care conţin înlocuitori de tutun, cu excepţia celor
pentru uz medical, ţigări, ţigări de foi, ierburi
pentru fumat, tabac, ţigări electronice.

───────

(210) M 2018 01802
(151) 19/03/2018
(732) China Tobacco Zhejiang

Industrial Co., Ltd., 77
ZHONGSHAN NAN ROAD,
ZHEJIANG PROVINCE,
HANGZHOU CITY, CHINA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
7, SECTOR.2, BUCURESTI,
020965, ROMANIA

(540)

MODENG

(531) Clasificare Viena: 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34.  Tutun, tutun masticabli, trabucuri, ţigarete
care conţin înlocuitori de tutun, cu excepţia celor
pentru uz medical, ţigări, ţigări de foi, ierburi
pentru fumat, tabac, ţigări electronice.

───────
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(210) M 2018 01803
(151) 19/03/2018
(732) China Tobacco Zhejiang

Industrial Co., Ltd., 77
ZHONGSHAN NAN ROAD,
ZHEJIANG PROVINCE,
HANGZHOU CITY, CHINA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
7, SECTOR.2, BUCURESTI,
020965, ROMANIA

(540)

MODENG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.19;
25.07.04; 25.12.25

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

34. Tutun, tutun masticabli, trabucuri, ţigarete
care conţin înlocuitori de tutun, cu excepţia celor
pentru uz medical, ţigări, ţigări de foi, ierburi
pentru fumat, tabac, ţigări electronice.

───────

(210) M 2018 01804
(151) 19/03/2018
(732) IERHON S.R.L., STR. FLACARA

NR. 11, CAMERA 1, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, TIMIŞOARA, 300629,
ROMANIA

(540)

te-muti.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.02;
02.01.16; 02.01.23; 18.01.19; 18.01.25

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

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii inclusă
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01805
(151) 19/03/2018
(732) CRISTIAN TODIE, BLD. TOMIS

NR. 146, BL. TD 3A, SC. B, ET.
5, AP. 38, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
SENOL ALI, ALEEA PANSELELOR
NR. 6A, BL. C2A, ET. 1, AP. 8,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CONSTANŢA

(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
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esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.

───────

(210) M 2018 01806
(151) 19/03/2018
(732) CRISTIAN TODIE, BLD. TOMIS

NR. 146, BL. TD 3A, SC. B, ET.
5, AP. 38, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
SENOL ALI, ALEEA PANSELELOR
NR. 6A, BL. C2A, ET. 1, AP. 8,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
SAPUN DE CONSTANTA

(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.

───────

(210) M 2018 01807
(151) 19/03/2018
(732) SC AZUR - S.A., STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 3-5,
JUDEŢUL TIMIS, TIMIŞOARA,
300571, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

AZUR - COOL

(531) Clasificare Viena: 25.05.01; 29.01.12;
27.05.02; 27.05.15

(591) Culori revendicate:albastru, negru

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────

(210) M 2018 01808
(151) 19/03/2018
(732) RONI COSMETICS SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI NR.
16, PAVILION P6, STAND 66P6,
JUDEŢUL ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Kiera Beauty

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.08;
05.05.07; 05.05.20

(591) Culori revendicate:ametist/liliac
(Pantone 42-1-7 c)

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
14. Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu cu
metale, giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
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ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
de curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.

───────

(210) M 2018 01809
(151) 19/03/2018
(732) SC AZUR - S.A., STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 3-5,
JUDEŢUL TIMIS, TIMIŞOARA,
300571, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

AZUR - CUT

(531) Clasificare Viena: 25.05.01; 29.01.13;
27.05.02; 27.05.15

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────

(210) M 2018 01810
(151) 19/03/2018
(732) SC AZUR - S.A., STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 3-5,
JUDEŢUL TIMIS, TIMIŞOARA,
300571, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

FILAZ

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12;
26.01.16

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.

───────
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(210) M 2018 01811
(151) 19/03/2018
(732) SC ROGENCORD L'INNOVITA

SRL, B-DUL METALURGIEI NR.
136, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROGENCORD

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, detergenţi,
cosmetice bebeluşi bio şi nebio, săruri baie.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, alimente pentru bebeluşi
eco şi organice, super alimente, diete sport,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
detoxifiante, produse alcalinizante, produse
antioxidante, lapte praf (alimente pentru sugari),
formule de lapte, suplimente alimentare pe bază
de germeni.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, tehnico-medicale, dentare şi
veterinare, membre artificiale, ochi şi dinţi,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, instrumente
ajutătoare pentru hrănire şi suzete, accesorii
bebeluşi respectiv: aleze pentru bebeluși, saltele
cu aer pentru bebeluși de uz medical, perne cu

aer pentru bebeluși pentru uz medical, tetine
pentru bebeluși, biberoane.
11. Electrocasnice, echipamente pentru
alimente şi băuturi, de încălzire, răcire şi tratare.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, jucării bebeluşi şi copii.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, duiceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, lapte praf, formule de lapte, piureuri,
fructe deshidratate/uscate.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, faină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, muştar, oţet,
sosuri (condimente), gheaţă (apă îngheţată),
piureuri, produse făinoase, zaharuri, germeni de
grâu, cereale uscate, orez, linte, sare, mirodenii,
arome şi condimente, săruri minerale pentru
conservarea alimentelor, snacksuri, snacksuri
pentru copii, dulciuri, dulciuri bebeluşi, deserturi
(dulciuri).
31. Produse agricole, de acvacultură, 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, malț, seminţe naturale, germeiu.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase, plate,
alcaline, energizante şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi tonice.

───────
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(210) M 2018 01812
(151) 19/03/2018
(732) SC ROGENCORD L'INNOVITA

SRL, B-DUL METALURGIEI NR.
136, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROGENCORD INNOVITA

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, detergenţi,
cosmetice bebeluşi bio şi nebio, săruri baie.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, alimente pentru bebeluşi
eco şi organice, super alimente, diete sport,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
detoxifiante, produse alcalinizante, produse
antioxidante, lapte praf (alimente pentru sugari),
formule de lapte, suplimente alimentare pe bază
de germeni.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, tehnico-medicale, dentare şi
veterinare, membre artificiale, ochi şi dinţi,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, instrumente
ajutătoare pentru hrănire şi suzete, accesorii
bebeluşi respectiv: aleze pentru bebeluși, saltele
cu aer pentru bebeluși de uz medical, perne cu

aer pentru bebeluși pentru uz medical, tetine
pentru bebeluși, biberoane.
11. Electrocasnice, echipamente pentru
alimente şi băuturi, de încălzire, răcire şi tratare.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, jucării bebeluşi şi copii.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, duiceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, lapte praf, formule de lapte, piureuri,
fructe deshidratate/uscate.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, faină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, muştar, oţet,
sosuri (condimente), gheaţă (apă îngheţată),
piureuri, produse făinoase, zaharuri, germeni de
grâu, cereale uscate, orez, linte, sare, mirodenii,
arome şi condimente, săruri minerale pentru
conservarea alimentelor, snacksuri, snacksuri
pentru copii, dulciuri, dulciuri bebeluşi, deserturi
(dulciuri).
31. Produse agricole, de acvacultură, 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, malț, seminţe naturale, germeiu.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase, plate,
alcaline, energizante şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi tonice.

───────
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(210) M 2018 01813
(151) 19/03/2018
(732) SC ROGENCORD L'INNOVITA

SRL, B-DUL METALURGIEI NR.
136, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROGENCORD L'INNOVITA

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, detergenţi,
cosmetice bebeluşi bio şi nebio, săruri baie.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, alimente pentru bebeluşi
eco şi organice, super alimente, diete sport,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
detoxifiante, produse alcalinizante, produse
antioxidante, lapte praf (alimente pentru sugari),
formule de lapte, suplimente alimentare pe bază
de germeni.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, tehnico-medicale, dentare şi
veterinare, membre artificiale, ochi şi dinţi,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, instrumente
ajutătoare pentru hrănire şi suzete, accesorii
bebeluşi respectiv: aleze pentru bebeluși, saltele
cu aer pentru bebeluși de uz medical, perne cu

aer pentru bebeluși pentru uz medical, tetine
pentru bebeluși, biberoane.
11. Electrocasnice, echipamente pentru
alimente şi băuturi, de încălzire, răcire şi tratare.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, jucării bebeluşi şi copii.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, duiceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, lapte praf, formule de lapte, piureuri,
fructe deshidratate/uscate.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, faină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, muştar, oţet,
sosuri (condimente), gheaţă (apă îngheţată),
piureuri, produse făinoase, zaharuri, germeni de
grâu, cereale uscate, orez, linte, sare, mirodenii,
arome şi condimente, săruri minerale pentru
conservarea alimentelor, snacksuri, snacksuri
pentru copii, dulciuri, dulciuri bebeluşi, deserturi
(dulciuri).
31. Produse agricole, de acvacultură, 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, malț, seminţe naturale, germeiu.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase, plate,
alcaline, energizante şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi tonice.

───────
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(210) M 2018 01814
(151) 19/03/2018
(732) SC ROGENCORD L'INNOVITA

SRL, B-DUL METALURGIEI NR.
136, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INNOVITA

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, detergenţi,
cosmetice bebeluşi bio şi nebio, săruri baie.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, alimente pentru bebeluşi
eco şi organice, super alimente, diete sport,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
detoxifiante, produse alcalinizante, produse
antioxidante, lapte praf (alimente pentru sugari),
formule de lapte, suplimente alimentare pe bază
de germeni.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, tehnico-medicale, dentare şi
veterinare, membre artificiale, ochi şi dinţi,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, instrumente
ajutătoare pentru hrănire şi suzete, accesorii
bebeluşi respectiv: aleze pentru bebeluși, saltele
cu aer pentru bebeluși de uz medical, perne cu

aer pentru bebeluși pentru uz medical, tetine
pentru bebeluși, biberoane.
11. Electrocasnice, echipamente pentru
alimente şi băuturi, de încălzire, răcire şi tratare.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, jucării bebeluşi şi copii.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, duiceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, lapte praf, formule de lapte, piureuri,
fructe deshidratate/uscate.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, faină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, muştar, oţet,
sosuri (condimente), gheaţă (apă îngheţată),
piureuri, produse făinoase, zaharuri, germeni de
grâu, cereale uscate, orez, linte, sare, mirodenii,
arome şi condimente, săruri minerale pentru
conservarea alimentelor, snacksuri, snacksuri
pentru copii, dulciuri, dulciuri bebeluşi, deserturi
(dulciuri).
31. Produse agricole, de acvacultură, 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, malț, seminţe naturale, germeiu.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase, plate,
alcaline, energizante şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi tonice.

───────
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(210) M 2018 01815
(151) 19/03/2018
(732) SC ROGENCORD L'INNOVITA

SRL, B-DUL METALURGIEI NR.
136, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 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)
L'INNOVITA

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

3. Cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, detergenţi,
cosmetice bebeluşi bio şi nebio, săruri baie.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, alimente pentru bebeluşi
eco şi organice, super alimente, diete sport,
suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
detoxifiante, produse alcalinizante, produse
antioxidante, lapte praf (alimente pentru sugari),
formule de lapte, suplimente alimentare pe bază
de germeni.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, tehnico-medicale, dentare şi
veterinare, membre artificiale, ochi şi dinţi,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, instrumente
ajutătoare pentru hrănire şi suzete, accesorii
bebeluşi respectiv: aleze pentru bebeluși, saltele
cu aer pentru bebeluși de uz medical, perne cu

aer pentru bebeluși pentru uz medical, tetine
pentru bebeluși, biberoane.
11. Electrocasnice, echipamente pentru
alimente şi băuturi, de încălzire, răcire şi tratare.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, jucării bebeluşi şi copii.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, duiceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, lapte praf, formule de lapte, piureuri,
fructe deshidratate/uscate.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, faină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, muştar, oţet,
sosuri (condimente), gheaţă (apă îngheţată),
piureuri, produse făinoase, zaharuri, germeni de
grâu, cereale uscate, orez, linte, sare, mirodenii,
arome şi condimente, săruri minerale pentru
conservarea alimentelor, snacksuri, snacksuri
pentru copii, dulciuri, dulciuri bebeluşi, deserturi
(dulciuri).
31. Produse agricole, de acvacultură, 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, malț, seminţe naturale, germeiu.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase, plate,
alcaline, energizante şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi tonice.

───────
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(210) M 2018 01816
(151) 19/03/2018
(732) ȘTEFAN LAURENȚIU

ȘURUBARIU, STR.
ÎNVINGĂTORILOR NR. 18,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Buchețel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 02.09.01

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

clase:
21. Boluri pentru flori, recipiente pentru flori,
ghivece pentru flori, suporturi pentru flori.
26. Flori artificiale.
31. Flori tăiate, flori uscate, plante cu flori,
seminte de flori, bulbi de flori.
35. Regruparea în avantajul terților a florilor
(exceptând transportul) , pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod prin magazine proprii și online.
39. Livrare de flori (transport).
44. Aranjamentul florilor.

───────

(210) M 2018 01817
(151) 19/03/2018
(732) MONSTER ENERGY COMPANY

A DELAWARE CORPORATION,
MONSTER WAY 1, CORONA,
CA, 92879, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
PREDATOR

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

32. Băuturi nealcoolice, inclusiv băuturi
carbogazoase și băuturi energizante, siropuri,
concentrate, prafuri și produse pentru
prepararea băuturilor, inclusiv a băuturilor
carbogazoase și a băuturilor energizante, bere.

───────

(210) M 2018 01818
(151) 19/03/2018
(732) ANVIO VR SRL, STR. GEORGE

VALENTIN BIBESCU NR. 20A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013943,
ROMANIA

(540)
Virtuality Club

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

41. Servicii de cluburi de jocuri, servicii de cluburi
(divertisment sau educație).

───────

(210) M 2018 01819
(151) 19/03/2018
(732) VALENTIN-ANDREI ENESCU,

CALEA CRÂNGAȘI NR. 34, BL. 15
ICEM, ET. 3, AP. 50, BUCUREȘTI,
010621, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CultFEST

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.24

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

16. Reviste de muzică, cărți de muzică, cărți,
cărți manuscrise, cărți școlare, cărți ilustrate,
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cărți pentru copii, cărți de bucate, cărți de desen,
cărți de povești, cărți de pictură, cărți de colorat,
cărți non-ficțiune, cărți de ficțiune, cărți muzicale
tipărite, cărți de date, cărți cu informații, cărți cu
partituri, cărți de povești pentru copii.
41. Organizare de festivaluri, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, educație
muzicală, cursuri de muzică, spectacole
muzicale, editare muzicală, proiectarea filmelor,
editare de film, distribuție de filme, prezentare de
filme, proiecție de filme video, publicare de cărți,
închirieri de cărți, publicare de cărți instructive,
publicare multimedia de cărți, publicare de cărți
audio, publicare de cărți și reviste, editare de
cărți și recenzii, publicare de cărți și recenzii,
publicare de cărți de muzică.

───────

(210) M 2018 01820
(151) 19/03/2018
(732) VICENTIU SERV DEJ SRL, STR.

1MAI NR. 91, JUDEȚUL CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

(540)

VUMT

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:bordo, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de reparații și întreținere de mașini,
utilaje și unelte.

───────
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(210) M 2017 08189
(151) 17/01/2017
(732) Kaufmann Handelsgesellschaft

mbH, ANNA-BIRLE-STRASSE
9, MAINZ-KASTEL, D-55252,
GERMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GASTRO Line

(531) Clasificare Viena: 09.07.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Ţesături, în special articole textile din
bumbac, materiale textile pentru utilizare la
tapiserie, ţesături din bumbac imprimate, feţe
de pernă, ţesături pentru dormitor, huse cu
elastic, ţesături pentru mobilier, ţesături textile
pentru spălat rufe, articole textile la bucată
(ţesături) pentru tapiserie mobilier, lenjerii,
articole textile si înlocuitori, în special huse
pentru mobilă, draperii, decoraţiuni de perete
(ţesături de perete), lenjerie, produse textile
pentru bucătărie şi masă, prosoape de şters
paharele, suporturi din pânză pentru pahare,
prosoape, frotir (materiale textile), prosoape de
mâini confecţionate din materiale textile, suport
pentru carafe (feţe de masă), prosoape de
bucătărie, şuporturi din pânză, individualuri de
masă din material textil, feţe de masă (cu
excepţia celei din hârtie), şervetele de masă
din materiale textile, individualuri de masa din
dantelă, (nu din hârtie), şervete de masa din
pânză, traverse textile de masă, mileuri din
material textil, articole de menaj textile (feţe de
masă), steguleţe textile utilizate pentru marcarea
locurilor la masă, Frotir (ţesătură), şervete de
masă din materiale textile, lenjerie de masă
din material textil, lenjerie de masă, feţe de
masă din plastic, cuverturi de masă, traverse
textile pentru mese, milieuri, şervetele de masă

din material textil, feţe de masă din materiale
textile, pânzeturi de masă din materiale textile,
şervete pentru baruri, suporturi pentru pahare din
material textil, feţe de masă din pânză cerată,
mănuşi pentru baie, mileuri din pânză, lenjerie
de pat si paturi, lenjerie de pat si fete de masă,
cuverturi de pat (paturi), cearsafuri, feţe de
plapumă, feţe de pernă, paturi, lenjerii din frotir,
cuverturi pentru paturi pentru copii, huse pentru
perne, pleduri, huse de saltea ajustabile, feţe de
pernă (neornamentale), ţesături matlasate (huse
pentru perne si saltele), huse pentru saltele
(cu excepţia incontinenţei), huse pentru saltele,
cuverturi umplute cu puf, plăpumi cu pene de
gâscă, plăpumi cu puf de gâscă, plăpumi, pleduri
de călătorie, saci de dormit, pleduri, pături de
mătase, feţe de perne de scaun, cearceafuri cu
tiv elastic, cuverturi de pat matlasate, cuverturi
de pat din material textil, cuverturi de pat umplute
cu pene, cuverturi de pat umplute cu materiale
de umplutură, plăpumi cu puf, lenjerii de pat
cu falduri, huse textile pentru plapume, articole
textile utilizate ca lenjerie de pat, cearsafuri din
frotir, învelitori de pat din material textil, pături tip
pled, huse pentru saltea, lenjerii de pat decorate
cu volane, pături de lână, materiale textile
pentru baie, prosoape de mâini confecţionate
din materiale textile, prosoape de baie, prosoape
mari de baie, prosoape cu glugă, materiale
textile pentru baie (cu excepţia articolelor de
îmbrăcaminte), prosoape pentru camera de baie,
huse de plapumă, lavete de unică folosinţă
pentru spălat, cuverturi din frotir, prosoape de
mâini turceşti, frotir (material textil), prosopele
pentru faţă, prosoape de baie turceşti, prosoape
turceşti, prosoape mari de baie, prosoape mari
pentru mâini, prosoape de mâini, prosoape de
mâini din frotir, prosoape de mâini confecţionate
din materiale textile, prosoape de mâini pentru
copii,
materiale de frotir (textile) adaptate pentru
utilizare în dispozitive de distribuire, prosoape
de mâini (pentru uscarea mâinilor), materiale
textile pentru prosoape, lenjerie de casă, inclusiv
prosoape de faţă, prosoape din materiale textile
vândute la pachet, prosoape de plajă, prosoape
(textile) pentru plajă, şerveţele demachiante
(textile) altele decât impregnate cu produse
cosmetice, prosoape pentru faţă (din materiale
textile), prosoape pentru mâini (din materiale
textile), cârpe pentru spălat (din materiale
textile), materiale textile ţesute pentru spălarea
corpului (altele decât cele de uz medical),
materiale textile neţesute pentru spălarea
corpului (altele decât cele de uz medical),
cârpe pentru spălat (confecţionate din materiale
textile).
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35. Servicii de comerţ cu ridicata si/sau
servicii de comerţ cu amănuntul în domeniul
îmbracăminţii, încălţăminţii si textilelor, servicii
de comerţ cu ridicata si/sau servicii de comerţ cu
amănuntul pe internet în domeniul îmbracăminţii,
încălţăminţii şi textilelor.

───────

(210) M 2018 01226
(151) 12/12/2014
(732) Lahners LLC, 103 FOULK ROAD,

SUITE 202, WILMINGTON DE
19803, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)
SPARK

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

9. Publicaţii electronice, inclusiv publicaţii
electronice descărcabile sub formă de cărţi,
reviste şi periodice în domeniul ficţiunii
şi non-ficţiunii şi divertismentului TV, cărţi
audio în domeniul ficţiunii şi non-ficţiunii şi
divertismentului TV, programe cinematografice
şi de televiziune înregistrate pe disc, bandă
şi format electronic, aparate pentru distribuţie
electronică, aparate electrice destinate utilizării
la crearea de programe de televiziune,
dispozitive electronice portabile pentru recepţia,
transmisia şi citirea textului, imaginilor şi
sunetului prin acces la internet fără fir, cărţi
audio, cărţi în format electronic, fişiere MP3,
înregistrări MP3, fişiere MP4, înregistrări MP4,
fişiere audio digitale, fişiere multimedia digitale
şi podcast-uri descărcabile cu muzică şi cărţi
audio, publicaţii electronice cu imagini, fotografii,
reviste, ziare, periodice, buletine informative
şi jurnale toate referitoare la divertisment TV,
camere video portabile, DVD playere, aparate
de inscripţionare a discurilor video digitale,
telecomenzi pentru recordere şi playere de DVD-
uri, telecomenzi pentru recordere şi playere
de discuri video, telecomenzi pentru dispozitive
de înregistrare, aparate digitale de redare
a sunetului, înregistrări audio, playere video
digitale, aparate portabile pentru înregistrarea,
transmisia şi reproducerea muzicii, aparate

portabile pentru înregistrarea, transmisia şi
reproducerea video, alte aparate portabile
pentru înregistrarea, transmisia şi reproducerea
video, monitoare pentru echipamente de
recepţie a posturilor de televiziune, receptoare
de televiziune (televizoare) şi unităţi de
transmisie, telecomenzi pentru receptoare TV
(set TV), tunere TV, telecomenzi pentru
seturi radio, echipament pentru jocuri de
calculator, electronice şi video, aparate si
instrumente electronice de instruire si predare,
transmiţătoare si receptoare de semnale TV
şi radio, controlere pentru jocuri, dispozitive
şi aparate cinematografice, decodoare pentru
televizoare, emiţătoare şi receptoare de
televiziune, controlere electronice, controlere
electronice pentru distribuirea răspunsului
senzorial, şi anume a sunetelor şi vibraţiilor
care pot fi percepute de utilizator, telecomenzi
pentru jocuri video interactive activate de
mişcare, telecomenzi pentru jocuri video
interactive, software pentru control parental,
căşti si minicăşti, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile şi de mână şi pentru
calculatoare, lucrări audio, lucrări vizuale, lucrări
audiovizuale şi lucrări audiovizuale descărcabile
care conţin cărţi, reviste, ziare, periodice,
buletine informative, ghiduri, întrebări, teste,
jurnale, manuale şi divertisment de televiziune
cu privire la diverse subiecte, auporturi de date
magnetice, telefoane, videotelefoane, aparate
de fotografiat, receptoare radio, transmiţătoare
radio, camere video portabile, hardware de
calculator, exceptând microprocesoare, unităţi
de prelucrare centrale, plăci cu circuite şi
hardware de calculator cu circuite integrate
pentru furnizare de comunicaţii telefonice
integrate cu reţele mondiale computerizate de
informaţii, piese şi accesorii pentru dispozitive
electronice digitale de mână şi mobile pentru
trimiterea şi recepţia apelurilor telefonice,
faxurilor, poştei electronice şi altei media digitale
şi dispozitive electronice digitale de mână
pentru înregistrarea, organizarea, transmisia,
manipularea şi revizia de fişiere cu text, date,
audio, imagini şi video, piese şi accesorii pentru
telefoane mobile, telefoane inteligente şi tablete
sub formă de huse, etuiuri, etuiuri din piele
sau imitaţii de piele, huse din pânză sau
materiale textile, căşti, căşti stereo, microcăşti,
boxe stereo, boxe audio, boxe audio de uz
casnic, căşti pentru aparate de comunicaţii
fără fir, miniboxe stereo, microfoane, aparate
pentru conectarea şi încărcarea dispozitivelor
mobile, digitale, electronice, pentru trimiterea
şi recepţia apelurilor telefonice, faxurilor,
poştei electronice şi altei media digitale şi
dispozitive electronice, digitale, de mână,
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pentru înregistrarea, organizarea, transmisia,
manipularea şi revizia de fişiere cu text, date,
audio, imagini şi video, manuale de utilizator
în formă citibilă electronic, citibilă de maşina
sau citibilă de calculator pentru folosirea cu, si
vândute ca o unitate cu toate produsele mai sus
mentionate.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
si anume transmisie electronica de fişiere
audio si video difuzate continuu si descarcabile
prin reţele de calculatoare si alte reţele de
comunicaţii, furnizarea de buletine informative
electronice online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare în materie de
informaţii referitoare la produsele de consum,
servicii de transmisie, mesaje electronice,
servicii de telecomunicaţii, şi anume, transmisie
electronică de fişiere audio şi video difuzate
continuu şi descarcabile şi de fişiere cu
conţinut multimedia prin reţele de calculatoare
şi alte reţele de comunicaţii, difuzare audio
de cuvinte vorbite, muzică, concerte şi
programe radio, servicii de transmitere fara
cablu de mesaje digitale text si numerice,
comunicare prin cititor de cărţi electronic
fără fir, difuzare şi transmisie audio de
medii digitale educaţionale şi de divertisment,
servicii de comunicare pentru transmitere,
primire, accesare, primire, descărcare, difuzare
continuă, difuzare, distribuire, afişare, formatare,
punere în oglindă şi transfer de texte,
imagini, conţinut audio, video şi de date
prin reţele de telecomunicaţii, furnizarea unui
forum de internet, de camere de chat online
şi de comunităţi online pentru transmisia
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
permiterea accesului la dispozitive auxiliare sau
la dispozitive electronice sub forma prestării
de servicii de conexiune la telecomunicaţii,
în vederea transferului de imagini, mesaje,
lucrări audio, vizuale, audiovizuale şi multimedia
între cititoare electronice, telefoane mobile,
telefoane inteligente, dispozitive electronice
portabile, dispozitive digitale portabile, tablete
sau calculatoare, difuzarea de material audio,
video şi audiovizual pe internet sau în alte reţele
de calculator sau de comunicaţii, furnizarea
de camere de discuţii online, forumuri de
internet şi comunităţi online pentru transmisia
de poze, materiale video, text, date, imagini şi
alte lucrări electronice, transmisie de podcasturi,
transmisie de webcast-uri, furnizarea unei reţele
on-line care permite utilizatorilor să acceseze
şi să pună la comun conţinut, text, imagini,
lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări audiovizuale,
lucrări literare, date, fişiere, documente şi
lucrări în format electronic, prestarea de servicii
de reţea online care permit utilizatorilor să

partajeze conţinut, fotografii, imagini video,
text, date, imagini şi alte lucrări electronice
referitoare la divertisment, inclusiv la: filme,
lucrări audiovizuale, muzică, lucrări audio, cărţi,
teatru, lucrări literare, activităţi sportive, activităţi
de recreare, activităţi recreative, turnee, artă,
dans, spectacole muzicale, antrenament sportiv,
cluburi, radio, comedie, concursuri, lucrări
vizuale, jocuri, jocuri de noroc, festivaluri, muzee,
parcuri, activităţi culturale, concerte, publicare,
animaţie, evenimente curente, modă, prezentări
multimedia, istorie, limbi străine, arte liberale,
matematică, afaceri, ştiinţă, tehnologie, pasiuni,
cultură, sporturi, arte, psihologie şi filosofie,
furnizarea unui web site care permite utilizatorilor
de calculatoare să transmită, să arhiveze, să
primească, să descarce, să difuzeze continuu,
să difuzeze, să afişeze, să formateze, să
transfere şi să partajeze conţinut, texte, opere
literare, opere vizuale, opere audio, opere
audiovizuale, date, fişiere, documente şi opere
electronice, furnizarea unui web site care permite
utilizatorilor de calculatoare să transmită, să
arhiveze, să primească, să descarce, să
difuzeze continuu, să difuzeze, să afişeze,
să formateze, să transfere şi să distribuie
fotografii, materiale video, texte, date, imagini
şi alte lucrări electronice, furnizare de portaluri
online destinate divertismentului în domeniile:
filme, televiziune, lucrări audiovizuale, muzică,
lucrări audio, cărţi, teatru, lucrări literare,
activităţi sportive, activităţi de recreare, activităţi
recreative, turnee, picturi, dans, spectacole
muzicale, expoziţii, antrenament sportiv, cluburi,
radio, comedie, concursuri, lucrări vizuale,
jocuri, jocuri de noroc, festivaluri, muzee,
parcuri, activităţi culturale, concerte, editare,
animaţie, evenimente curente, prezentări de
modă, şi prezentări multimedia, servicii de
telecomunicaţii, şi anume furnizarea de buletine
informative electronice pentru transmisia de
mesaje între utilizatori de calculatoare cu privire
la divertisment, furnizare de camere de chat
interactive pentru transmisia de mesaje între
utilizatori de calculatoare şi abonaţi referitoare
la diverse subiecte, transmisia electronică de
recenzii despre divertisment şi de informaţii
în reţele de calculatoare şi de comunicaţii,
comunicarea electronică de bloguri, furnizarea
de camere de chat online si panouri de
buletine electronice, furnizarea de forumuri
online pentru comunicare în domeniul jocurilor
electronice, furnizare de transmisii video-on-
demand de jocuri de calculator, servicii de
agenţii de informare, punerea la dispoziţie de
directoare care conţin numere de telefon, adrese
comerciale, adrese de poştă electronică, adrese
de pagini web principale, adrese şi numere
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de telefon ale anumitor persoane, locuri şi
organizaţii, furnizarea unui buletin informativ
electronic interactiv online în domeniul publicării
de benzi desenate, al divertismentului şi al
industriei divertismentului, transmisie electronică
de voce, date şi imagini într-o reţea globală de
calculatoare.
41. Furnizarea de informaţii, recenzii şi
recomandări personalizate în domeniul
divertismentului prin intermediul reţelelor de
comunicaţii globale, furnizarea de informaţii
despre concursuri şi jocuri, organizarea de
concursuri cu premii pentru recunoaşterea
excelenţei în domeniul divertismentului,
furnizare online de benzi desenate şi romane
grafice care nu pot fi descărcate, furnizarea
unui site web care permite utilizatorilor să
revadă scenarii, filme, emisiuni de televiziune,
imagini grafice şi organizatoare grafice cu
ilustraţii, furnizarea unui site web cu bloguri
şi publicaţii nedescărcabile în domeniul
divertismentului, benzilor desenate, scenariilor,
cărţilor, povestirilor scurte, furnizarea de site-
uri web cu informaţii, concursuri, text, materiale
video, audio, publicaţii, toate referitoare la
divertisment, furnizare de ştiri şi informaţii
în domeniul divertismentului, referitoare la:
informaţii, concursuri, text, materiale video,
audio, publicaţii, toate referitoare la divertisment,
recenzii pentru televiziune, filme şi divertisment,
furnizarea unui site web care conţine filme
şi materiale video nedescărcabile, consultanţă
în domeniul divertismentului şi al industriei
divertismentului, furnizarea de informaţii în reţele
sociale despre divertisment, filme şi emisiuni
de televiziune, furnizare de imagini de pe
internet, informaţii în materie de divertisment,
publicare de reviste, punerea la dispoziţie a
publicaţiilor electronice on-line (nedescărcabile),
publicare de cărţi electronice, reviste, publicare
de materiale pe suporturi de date magnetice
sau optice, publicare de muzică online, închiriere
de materiale video, înregistrări audio şi jocuri,
inclusiv cartuşe de jocuri pentru utilizare cu
aparate electronice de jocuri, distribuţie de
divertisment radio şi TV, jocuri, filme, muzică,
publicitate şi/sau servicii interactive şi înregistrări
video, închiriere, leasing şi închiriere de aparate
de televiziune sau radio, jocuri, filme, programe
şi/sau servicii TV interactive, înregistrări audio
sau video, distribuire sau închiriere de filme
cinematografice, închiriere de aparatură pentru
recepţionarea de filme cinematografice, conţinut
audio sau video, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului online, organizarea de
competiţii, toate serviciile mai sus menţionate,
furnizate de asemenea online dintr-o bază de
date computerizată, pe internet sau pe un telefon

conectat la internet, informaţii din domeniul
divertismentului si educaţiei furnizate on-line,
dintr-o bază de date computerizată sau o reţea
computerizată globală, cu privire la filme, filme
cinematografice, documentare, filme, programe
de televiziune, grafice, animaţie si prezentări
multimedia, video si DVD-uri si alte lucrări
audiovizuale, furnizarea de publicaţii electronice
on-line (nedescărcabile) cu privire la filme, filme
cinematografice, documentare, filme, programe
de televiziune, grafice, animaţie si prezentări
multimedia, video si DVD-uri si alte lucrări
audiovizuale, servicii de divertisment, si anume,
filme, filme cinematografice, documentare, filme,
programe de televiziune, grafice, animaţie si
prezentări multimedia si alte lucrări audiovizuale
care pot fi vizionate prin intermediul reţelelor
computerizate si reţelelor de comunicaţii globale,
furnizare de informaţii cu privire la filme, filme
cinematografice, documentare, filme, programe
de televiziune, grafice, animaţie si prezentări
multimedia, inregistrari video si DVD-uri si
alte lucrări audiovizuale care pot fi vizionate
prin intermediul reţelelor computerizate si
reţelelor de comunicaţii globale, servicii de
informaţii despre divertisment, şi anume oferire
de oportunităţi pentru schimbul de informaţii
şi conversaţii cu privire la o gamă variată
de subiecte prin intermediul evenimentelor
în direct şi informaţiilor trimise pe mail,
informaţii furnizate on-line dintr-o baza de date
computerizată sau dintr-o reţea computerizată
globală cu privire la filme, filme cinematografice,
documentare, filme, programe de televiziune,
grafice, animaţie si prezentări multimedia,
înregistrari video si DVD-uri si alte lucrări
audiovizuale, servicii de închiriere, şi anume,
închiriere de filme, filme documentare, filme,
filme, înregistrări audio, jocuri video, prezentări
multimedia, cărţi şi publicaţii electronice,
înregistrări video, benzi video preînregistrate,
discuri video digitale, înregistrări muzicale,
înregistrări multimedia şi jocuri de calculator,
servicii de închiriere, şi anume, închiriere
de filme, filme documentare, filme, filme,
înregistrări audio, jocuri video, prezentări
multimedia, cărţi şi publicaţii electronice,
înregistrări video, benzi video preînregistrate,
discuri video digitale, înregistrări muzicale,
înregistrări multimedia şi jocuri de calculator,
servicii de închiriere, şi anume, închiriere de
filme cinematografice, filme documentare, filme,
filme, înregistrări audio, jocuri video, prezentări
multimedia, cărţi şi publicaţii electronice,
înregistrări video, benzi video preînregistrate,
discuri video digitale, înregistrări muzicale,
înregistrări multimedia şi jocuri de calculator,
din reţele de comunicaţii globale, furnizarea de
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informaţii, recenzii şi recomandări personalizate
în domeniul divertismentului, furnizarea de
informaţii, recenzii şi recomandări personalizate
în domeniul divertismentului prin intermediul
reţelelor de comunicaţii globale, furnizare
de informaţii şi comentarii în domeniul
divertismentului sau educaţiei prin intermediul
unei reţele de calculatoare, şi anume
informaţii despre muzică, cărţi, filme, filme
cinematografice, programe de televiziune, jocuri,
jucării, articole de sport, produse electronice,
prezentări multimedia, materiale video şi DVD-
uri şi alte produse de uz casnic şi de
larg consum, servicii de divertisment, şi
anume, furnizare online de programe audio
preînregistrate cu muzică, cărţi, filme, filme
cinematografice, programe de televiziune, jocuri,
jucării, articole de sport, produse electronice,
prezentări multimedia, materiale video şi DVD-
uri şi alte produse de uz casnic şi de
larg consum, servicii de divertisment, şi
anume, furnizare on-line de cronici, aprecieri şi
recomandări despre muzică, cărţi, filme, filme
cinematografice, programe de televiziune, jocuri,
jucării, articole de sport, produse electronice,
prezentări multimedia, materiale video şi DVD-
uri şi alte produse de uz casnic şi de larg consum,
servicii de divertisment, şi anume, furnizarea
de fragmente ale lucrărilor audio, vizuale
şi audiovizuale preînregistrate pe internet,
publicare de cărţi, reviste, periodice,lucrări
literare, materiale vizuale, materiale audio şi
materiale audiovizuale, furnizare de materiale
nedescărcabile audio, vizuale şi audiovizuale
preînregistrate, prin intermediul reţelelor fără
fir, furnizarea de jocuri de calculator online şi
de povestiri interactive online, furnizarea de
buletine informative online şi bloguri referitoare la
divertisment, filme, lucrări audiovizuale, muzică,
lucrări audio, cărţi, teatru, lucrări literare,
activităţi sportive, activităţi de recreare, activităţi
recreative, turnee, artă, dans, spectacole
muzicale, expoziţii, antrenament sportiv, cluburi,
radio, comedie, concursuri, lucrări vizuale, jocuri,
jocuri de noroc, festivaluri, muzee, parcuri,
activităţi culturale, concerte, publicare, animaţie,
evenimente curente, spectacole de modă şi
prezentări multimedia, publicare de citate din
cărţi, periodice şi lucrări literare şi furnizarea de
medii virtuale în care utilizatorii pot interacţiona
în scopuri de recreare, agrement sau
divertisment, furnizare de informaţii, ştiri, articole
şi comentarii în domeniul divertismentului,
inclusiv filme,, televiziune, lucrări audiovizuale,
muzică, lucrări audio, cărţi, teatru, lucrări literare,
activităţi sportive, activităţi de recreare, activităţi
recreative, turnee, artă, dans, spectacole
muzicale, expoziţii, antrenament sportiv, cluburi,

radio, comedie, concursuri, lucrări vizuale, jocuri,
jocuri de noroc, festivaluri, muzee, parcuri,
evenimente culturale, concerte, publicare,
animaţie, evenimente curente, spectacole de
modă, prezentări multimedia, servicii educative
interactive sub formă de instruire folosind şi
asistată de calculator în domeniile: actualităţi,
educaţie, istorie, limbi străine, arte liberale,
literatură, matematică, afaceri, ştiinţă, pasiuni,
tehnologie, cultură, sporturi, arte, psihologie şi
filosofie, furnizare de informaţii, ştiri, articole
şi comentarii în domeniul educaţiei şi al
instituţiilor educaţionale, servicii educative sub
formă de instruire în săli de clasă şi de
învăţământ online la distanţă pe teme de
evenimente curente, educaţie, istorie, limbă, arte
liberale, matematică, afaceri, ştiinţă, pasiuni,
tehnologie, cultură, sporturi, arte, psihologie
şi filosofie, servicii educaţionale interactive
sub forma instruirii folosind calculatorul sau
asistată de calculator, pe temele: evenimente
curente, educaţie, istorie, limbi străine, arte
liberale, matematică, afaceri, ştiinţă, tehnologie,
pasiuni, cultură, sporturi, arte, psihologie şi
filosofie, servicii de educaţie şi de divertisment,
sub formă de podcast-uri, cast-uri web şi
programe continue cu ştiri şi comentarii
în domeniile: filme, programe TV, lucrări
audiovizuale, muzică, lucrări audio, cărţi, teatru,
lucrări literare, evenimente sportive, activităţi de
recreare, activităţi recreative, turnee, artă, dans,
spectacole muzicale, expoziţii, antrenament
sportiv, cluburi, radio, comedie, concursuri,
lucrări vizuale, jocuri, jocuri de noroc, festivaluri,
muzee, muzee, parcuri, activităţi culturale,
concerte, publicare, animaţie, evenimente
curente, modă şi prezentări multimedia, furnizate
pe internet sau în alte reţele de calculator sau de
comunicaţii, furnizarea de lucrări preînregistrate
audio, audiovizuale şi multimedia care conţin
divertisment în domeniile: filme, televiziune,
lucrări audiovizuale, muzică, lucrări audio,
cărţi, teatru, lucrări literare, activităţi sportive,
activităţi de recreare, activităţi recreative,
turnee, picturi, dans, spectacole muzicale,
expoziţii, antrenament sportiv, cluburi, radio,
comedie, concursuri, lucrări vizuale, jocuri,
jocuri de noroc, festivaluri, muzee, parcuri,
activităţi culturale, concerte, editare, animaţie,
evenimente curente, prezentări de modă, şi
prezentări multimedia, pe internet sau în alte
reţele de calculatoare sau de comunicaţii,
producţia de filme cinematografice, studiouri
cinematografice, producţie de programe
radiofonice şi de televiziune, producţie de
spectacole, divertisment radiofonic, studiouri de
înregistrare, reprezentaţii teatrale, editare video,
producţie de filme pe benzi video, servicii de
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redactare de scenarii, studiouri cinematografice,
producţii teatrale, montajul benzilor video,
organizarea de competiţii, programatori de radio
şi televiziune, mixaj fiind servicii de club
(divertisment), montaj de filme de cinema,
servicii de compoziţii muzicale, studiouri de
înregistrare, servicii de înregistrări audio, servicii
de divertisment, şi anume, furnizarea unui joc
pe calculator on-line, servicii de divertisment, şi
anume, furnizare de jocuri online electronice,
servicii de divertisment, şi anume, furnizare
de jocuri video on-line, servicii de jocuri
electronice furnizate prin intermediul internetului,
furnizarea unui joc de calculator pentru utilizare
în întreaga reţea de către utilizatorii de reţea,
furnizare de informaţii on-line cu privire la jocuri
de calculator şi la îmbunătăţirea jocurilor de
calculator, furnizarea unei baze de date online
de funcţie cu motor de căutare, care conţine
jocuri digitale, filme, emisiuni de televiziune,
muzică şi alt text digital nedescărcabil, fişiere
audio şi video cu cărţi, reviste, ştiri şi informaţii,
furnizarea unui site web cu informaţii cu privire
la divertisment şi recenzii despre produse în
domeniile conţinut audio, video şi audiovizual,
şi anume, filme, emisiuni de televiziune şi
materiale video şi muzică, furnizare de ştiri şi
informaţii în domeniul divertismentului cu privire
la recenzii şi recomandări despre produse, toate
cu privire la conţinut audio, video şi audiovizual
sub formă de filme, emisiuni de televiziune,
materiale video şi muzică, furnizarea unui site
web cu conţinut nedescărcabil audio, video
şi audiovizual sub formă de înregistrări cu
filme, emisiuni de televiziune, materiale video
şi muzică, furnizarea unei baze de date cu
funcţie de căutare cu conţinut audio, video şi
audiovizual disponibile pe internet, în reţele
de telecomunicaţii şi reţele de telecomunicaţii
fără fir în domeniul divertismentului, furnizarea
de informaţii despre divertisment cu privire la
conţinut audio, video şi audiovizual în reţele
sociale, consultanţă în domeniul divertismentului
şi al industriei divertismentului, furnizarea de
informaţii în reţele sociale despre divertisment,
filme şi emisiuni de televiziune, furnizare de
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
referitoare la cele menţionate anterior.

───────



ERATĂ 

 

 Referitor la depozitul M 2018 01664, publicat în data de 20.03.2018, 

dintr-o eroare denumirea mărcii a fost scrisă eronat, corect fiind: 

DERMACNE 




