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Cereri Mărci publicate în 27/07/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04424 20/07/2018 NICOLETA MARINESCU ŢĂRAN LEONTINA

2 M 2018 04609 20/07/2018 CENART DESIGN SRL CRISTINA CENUSE

3 M 2018 04757 20/07/2018 SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI CUVEE GOLD GOLD
COLLECTION FERMENTAŢIE
NATURALĂ DULCE

4 M 2018 04764 20/07/2018 FLORENTINA ISTRATE ASPA IVETS

5 M 2018 04781 20/07/2018 ALEXANDRU-IOAN BADEA EUROPEAN MUSIC OPEN

6 M 2018 04782 20/07/2018 SC MARCON SERVICII SI
PRODUCTIE IMPEX SRL

CALISE

7 M 2018 04783 20/07/2018 CSABA-CIPRIAN PAPP
EMIL-ADRIAN MAXIM

POFTE

8 M 2018 04784 20/07/2018 TRADE MEDIA SOLUTIONS
SRL

RETAIL TALKS

9 M 2018 04785 20/07/2018 TRADE MEDIA SOLUTIONS
SRL

RETAILERS' ROUNDUP

10 M 2018 04786 20/07/2018 SC RETEZAT SA ARENA VILLAGE verde.
accesibil. modern

11 M 2018 04787 20/07/2018 S.C. PAN TOY IMPEX S.R.L. FLORINN'S TOOLS

12 M 2018 04788 20/07/2018 SMS SECURITY INVENT S.R.L. SMS Security Invent

13 M 2018 04789 20/07/2018 S.C. PRODUCTON S.R.L. Producton

14 M 2018 04790 20/07/2018 SILVIU FLORIN ROBCIUC HAI IN BUCOVINA!

15 M 2018 04791 20/07/2018 PHARMEX ROM INDUSTRY
S.R.L.

PHARMEX

16 M 2018 04792 20/07/2018 S.C. AFACERI MAH S.R.L. MAHAVIRA SPREAD LOVE

17 M 2018 04793 20/07/2018 S.C. TOTAL WASH S.R.L. totalwash LAUNDRY &
CLEANING EXPERT

18 M 2018 04794 20/07/2018 S.C. LORD INDUSTRIAL
TOOLS S.R.L.

Lord Tools

19 M 2018 04795 20/07/2018 SC CITY BURGER SRL CITY BURGER

20 M 2018 04796 20/07/2018 CREDIUS IFN SA PFA CREDIT

21 M 2018 04797 20/07/2018 VASILE-FELICIAN MAIER LOMEDAMY SECURITY

22 M 2018 04798 20/07/2018 CREDIUS IFN SA MEZANIN CREDIT

23 M 2018 04799 20/07/2018 Majestatea Sa Margareta a
României, Custodele Coroanei

CASTELUL PELIŞOR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 04800 20/07/2018 Majestatea Sa Margareta a

României, Custodele Coroanei
REGINA MARGARETA

25 M 2018 04801 20/07/2018 ASR PRINCIPELE RADU PRINCIPELE RADU

26 M 2018 04802 20/07/2018 TOP ADVANTAGE IMOBILIAR
SRL

Top Advantage Imobiliar

27 M 2018 04803 20/07/2018 UNIPREST INSTAL S.R.L. UNIPREST INSTAL

28 M 2018 04804 20/07/2018 VOINEA UNGUREANU Exclusiv celor care îşi permit!

29 M 2018 04805 20/07/2018 S.C. EXCELSIOR CONSULTING
S.R.L.

E EXCELSIOR CONSULTING

30 M 2018 04806 20/07/2018 UNIPREST INSTAL S.R.L. UNIPREST

31 M 2018 04807 20/07/2018 UNIPREST INSTAL S.R.L. UNILINE

32 M 2018 04808 20/07/2018 ȘTEFAN-CĂTĂLIN STAN nabu

33 M 2018 04809 20/07/2018 IOAN ȘIMON Grădina Lu' Ion

34 M 2018 04810 20/07/2018 SC CH. PIETROSARATII SRL LA GRANDE COLLINE

35 M 2018 04811 20/07/2018 MARIUS IONEL HAMZA BELLE BOUTIQUE

36 M 2018 04812 20/07/2018 SC TRACON SRL CASA POPEEA

37 M 2018 04813 20/07/2018 EUROKEY SRL EUROKEY

38 M 2018 04814 20/07/2018 SC MED LIFE SA ClickPharm

39 M 2018 04815 20/07/2018 SC CARETTA SRL caretta

40 M 2018 04817 20/07/2018 DZR FREE ZONE
COMPETITION SRL

DZR depozit materiale pentru
construcții

41 M 2018 04818 20/07/2018 GIOVANNI BALDANTONI CUCINA
EUROMEDITERRANEA

42 M 2018 04819 20/07/2018 SC FLY LEVEL SRL Fly LEVEL

43 M 2018 04820 21/07/2018 A.G. RADIO HOLDING SRL Magic FM always great music

44 M 2018 04821 21/07/2018 A.G. RADIO HOLDING SRL Magic FM always great music

45 M 2018 04822 21/07/2018 VLAD FISCUTEAN Barbershop Brands

46 M 2018 04823 21/07/2018 THE WATCHER SRL THE WATCHER

47 M 2018 04824 21/07/2018 MIRELA GABRIELA IRICIUC
CIPRIAN GHEORGHITA
BUNDUTA

M MAESTTA
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(210) M 2018 04424
(151) 20/07/2018
(732) NICOLETA MARINESCU, STR.

DRUMUL TABEREI NR. 90, BL.
C8, SC. E, ET. 8, AP.191, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ŢĂRAN LEONTINA

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, amulete (bijuterii), mărgele pentru
fabricarea bijuteriilor, cutii din metale prețioase,
brățări (bijuterii), brățări realizate din textile
brodate (bijuterii), broșe (bijuterii), busturi din
metale prețioase, lanțuri (bijuterii), pandantive
pentru brelocuri, cutii de ceasuri, monede,
suvenire din cupru, cercei, figurine (statuete)
din metale preţioase/statuete din metale
preţioase, pandantive bijuterii/pandantive pentru
bijuterii, bijuterii, cutii de bijuterii, furnituri de
bijuterii, portofele de bijuterii, inele de chei
(inele despicate cu bijuterie fără valoare sau
podoabă decorativă)/lanţuri pentru brelocuri
(inele despicate cu bijuterie fără valoare sau
podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, coliere (bijuterii), bijuterii cu ștrasuri
(imitaţii de bijuterii), ace (bijuterii), cutii de
prezentare pentru ceasuri, cutii de prezentare
pentru bijuterii, inele (bijuterii), statuete din metal
preţios, agrafe de cravată, ace de cravată,
curele de ceas/curele pentru ceasurile de mână/
cureluşe de ceas, lanţuri de ceas.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, os
neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de mare,
chihlimbar, obiecte de artă populară din lemn,
ouă încondeiate, coşuri, nemetalice, coşuri
pentru copii/leagăne, perdele decorative din
mărgele, articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
paturi, schelete de paturi din lemn, bănci
(mobilă), lăzi de depozitare,
nemetalice/cufere, nemetalice, case pentru
păsări, perne de sprijin, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi

pentru sticle, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, busturi din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, șezlonguri, comode, cutii
pentru iucării, cârlige pentru îmbrăcăminte,
nemetalice, agăţători pentru haine/agăţători
pentru îmbrăcăminte, cârlige de agăţat,
nemetalice/ cârlige, nemetalice, for suporturile
de haine, cuiere, portmantouri, pătuţuri pentru
copii, tejghele (mese), lădiţe, dulapuri, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil,
galerii pentru perdele, perne (de sprijinit, de
divan), birouri, cărucioare de servit cina (mobilă),
divane, uşi pentru mobilă, mese de toaletă,
gherghefuri, picioare pentru mobilă, figurine
(statuete) din lemn, ceară, ipsos sau plastic/
statuete din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
coşuri de pescuit, socluri pentru ghivecele de
flori, suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), mobilă, rafturi
de mobilă, coşniţe (coşuri) pentru transportul
obiectelor, oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
organizatoare pentru bijuterii, panouri de agăţat
cheile, pupitre, picioare pentru mobilă, cutii de
scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi de
bibliotecă, dulapuri individuale, rafturi pentru
reviste, elemente mobile (decoraţiuni), mulaje
pentru ramele de tablouri, mobilă de birou,
jaluzele din hârtie, rame pentru tablouri,
perne (de dormit), paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, rafturi (mobilă), stuf (materiale
împletite), ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), scaune/
bănci (scaune), rame de lemn pentru stupi,
banchete, cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă),
bufeturi, canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, scaune cu trepte, nempfalirp,
taburete, saltele din paie, împletituri din paie,
borduri din paie, mese, suporturi pentru umbrele,
suporturi valet, dulapuri de haine, suporturi
pentru lavoare (mobilă), împletituri, lucrări de
artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic, jaluzele
din lemn împletite (mobilă).
21. Ustensile şi recipiente deuz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit şi articole pentru
masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi
lingurilor, piepteni şi bureţi, sticlărie, porţelan
şi lut, coşuri pentru uz casnic, linguri de gătit
(ustensile de gătit), Halbe de bere, Cutii de
sticlă, coşuri de pâine de uz casnic, cutii
pentru pâine, mânere pentru mături, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, busturi
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
servire (tăvi), forme de prăjituri, tuburi şi
capete pentru decorarea prăjiturilor, candelabre
(sfeşnice)/ sfeşnice, inele pentru lumânări,
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stingătoare pentru lumânări, borcane pentru
lumânări (suporturi), cutii de bomboane/cutii
pentru dulciuri, ceaune, ceramică pentru uz
casnic, suporturi de pahare, nu din hârtie sau
material textil, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, seturi de
recipiente pentru ulei şi oţet, recipiente pentru
ulei/oţet, ceşti, pahare din hârtie sau plastic,
tocătoare pentru bucătărie, carate, damigene/
baloane de sticlă, capace pentru farfurii/capace
pentm veselă, veselă, farfurii de unică folosinţă,
jgheaburi pentru băut, vase de băut, coame de
băut, pahare do băut, tăvi, vase de lut/faianţă,
cratiţe din lut, fructiere, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă/statuete din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
Sticle/butelci*, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie/învelitori,
nu din hârtie, pentru ghivecele de flori, cupe
pentru fructe, baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), boluri din sticlă,
pahare (recipiente), râzători pentru bucătărie,
suporturi grătare, grătare (ustensile de gătit),
sticle/butelci de buzunar, suporturi pentru flori şi
plante (aranjamente florale), vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
râcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, ulcioare/
carafe, recipiente pentru bucătărie, ustensile
de bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, măsuţe, cutii
pentru gustări, linguri de amestecare (ustensile
de bucătărie), mojare pentru bucătărie, căni,
stidă pictată, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, depun cu picurător, boluri de salată,
ceşti pentru salată, solniţe cu orificii pentru
presărare/solniţe tip vas, farfurioare, servicii
(veselă), site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), boluri
pentru supe, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, stropitori, slatul din porţelan,
ceramici, lut, teracotă sau sticlă, zaharniţe,
suporturi pentru şerveţele de masă, farfurii
pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu cele
din hârtie sau din material textil, articole de masă,
altele decât cuţitele, furculiţele şl lingurile, halbe/
căni înalte cu capac, ceainice, vaze, jardiniere,
aeratoare pentru vin, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,
ştergare, carpete din material textil agăţate pe
pereţi.

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, costume populare
(îmbrăcăminte).
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificiale, decoraţiuni pentru păr.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe)
şi protecţii pentru pardoseli, linolemuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), covoare/carpete, carpete
decorative agăţate pe pereţi, nu din material
textil, covoraşe de intrare, protecţii pentru
pardoseli, rezistente la foc, pentru şeminee şi
grătare, covoraşe/preşuri, covoare de stuf.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificiala,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apa
îngheţată).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, servicii
de artă grafică şi meşteşugărească, servicii de
design produse artizanat şi artă populară.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitara şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2018 04609
(151) 20/07/2018
(732) CENART DESIGN SRL, SOS.

GIURGIULUI NR. 119, BL. 11,
SC. 2, ET.5, AP. 54, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CRISTINA CENUSE

(531) Clasificare Viena: 03.07.16; 03.07.21;
03.07.24; 27.03.11

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

25. Îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2018 04757
(151) 20/07/2018
(732) SC ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, STRADA:
BD. IULIU MANIU, NUMAR:
341-359, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. CABINET M. OPROIU S.R.L.
- CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. POPA
SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI

(540)

ANGELLI CUVEE GOLD GOLD
COLLECTION FERMENTAŢIE

NATURALĂ DULCE

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
29.01.14; 25.01.06; 07.01.01; 07.01.24

(591) Culori revendicate:roşu, bej, grena, bej,
auriu, alb

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin
spumant.

───────
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(210) M 2018 04764
(151) 20/07/2018
(732) FLORENTINA ISTRATE, STR.

ARGESELUL NR. 3, BL. A4, SC.
2, ET. 4, AP. 30, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASPA IVETS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.08;
03.07.17; 03.11.24; 03.11.03

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 04781
(151) 20/07/2018
(732) ALEXANDRU-IOAN BADEA,

STR. ALEXANDRU BELDIMAN
NR. 1, ET. 8, AP. 76, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EUROPEAN MUSIC OPEN

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,

papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţămant (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
clișee.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 04782
(151) 20/07/2018
(732) SC MARCON SERVICII SI

PRODUCTIE IMPEX SRL, STR.
CONSTANTIN NOICA NR.
140A, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
CALISE

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de restaurant.

───────
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(210) M 2018 04783
(151) 20/07/2018
(732) CSABA-CIPRIAN PAPP, STR.

HUNEDOARA NR. 27, AP. 2,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU-
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA
EMIL-ADRIAN MAXIM, DLB.
PANDURILOR NR. 72, ET. 7, AP.
20, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU-
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

POFTE

(531) Clasificare Viena: 10.03.11; 26.11.01;
26.11.12; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, galben, roșu,
verde, crem, gri

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04784
(151) 20/07/2018
(732) TRADE MEDIA SOLUTIONS

SRL, DRUMUL TIMONIERULUI
NR. 10, BL. 111, SC. 1, ET. 6, AP.
24, CAMERA NR. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RETAIL TALKS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

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

───────

(210) M 2018 04785
(151) 20/07/2018
(732) TRADE MEDIA SOLUTIONS

SRL, DRUMUL TIMONIERULUI
NR. 10, BL. 111, SC. 1, ET. 6, AP.
24, CAMERA NR. 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RETAILERS' ROUNDUP

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

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

───────
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(210) M 2018 04786
(151) 20/07/2018
(732) SC RETEZAT SA , STR. I.S.BACH

NR. 4, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

ARENA VILLAGE verde.
accesibil. modern

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 26.07.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.(Solicităm protecție pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 04787
(151) 20/07/2018
(732) S.C. PAN TOY IMPEX S.R.L., STR.

MIHAI VITEAZU NR. 88, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

FLORINN'S TOOLS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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───────

(210) M 2018 04788
(151) 20/07/2018
(732) SMS SECURITY INVENT S.R.L.,

INTRAREA NUFARUL ALB NR. 3,
COMUNA DOMNESTI, JUDEȚUL
ILFOV, SAT DOMNESTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

SMS Security Invent

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 24.15.05;
24.15.13; 01.05.01; 29.01.04

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 04789
(151) 20/07/2018
(732) S.C. PRODUCTON S.R.L., STR.

DR. CLUNET NR. 9, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Producton

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.03.23;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2018 04790
(151) 20/07/2018
(732) SILVIU FLORIN ROBCIUC,

STR. PLOPILOR NR. 10, JUDEŢ
SUCEAVA, CAMPULUNG
MOLDOVENESC, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)
HAI IN BUCOVINA!

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace
cu gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr,
păr fals (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de 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 04791
(151) 20/07/2018
(732) PHARMEX ROM INDUSTRY

S.R.L., STR. CRIZANTEMELOR
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOGOŞOAIA, MOGOŞOAIA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

PHARMEX

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.08;
26.01.19; 05.03.02; 05.03.04

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 04792
(151) 20/07/2018
(732) S.C. AFACERI MAH S.R.L.,

CHICHIS NR. 34, JUDEŢ
COVASNA, CHICHIS, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

MAHAVIRA SPREAD LOVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 27.05.24; 27.05.14

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 04793
(151) 20/07/2018
(732) S.C. TOTAL WASH S.R.L., STR.

VORONET NR. 9, BL. D5A, SC.
1, PARTER, AP. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

totalwash LAUNDRY
& CLEANING EXPERT

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 04794
(151) 20/07/2018
(732) S.C. LORD INDUSTRIAL TOOLS

S.R.L., STR. ELENA DOAMNA NR.
16, BL. 16, SC. A, AP. 2, JUDEŢ
OLT, SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

Lord Tools

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 14.07.09

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 04795
(151) 20/07/2018
(732) SC CITY BURGER SRL, STR.

ULMULUI NR. 30, AP. M6, JUDEŞ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

CITY BURGER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.01.12; 07.01.24; 06.07.04; 06.07.05;
08.07.10

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

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

───────

(210) M 2018 04796
(151) 20/07/2018
(732) CREDIUS IFN SA, BD-UL PIPERA

NR. 1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
PFA CREDIT

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

36. Servicii financiare.
───────
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(210) M 2018 04797
(151) 20/07/2018
(732) VASILE-FELICIAN MAIER,

STRADA: PRINCIPALA, NUMAR:
25, JUDET: MURES, BISTRA
MURESULUI, MUREȘ, ROMANIA

(540)

LOMEDAMY SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
14.07.02; 23.01.01; 26.01.04; 27.01.12

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2018 04798
(151) 20/07/2018
(732) CREDIUS IFN SA, BD-UL PIPERA

NR. 1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
MEZANIN CREDIT

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

36. Servicii financiare.
───────

(210) M 2018 04799
(151) 20/07/2018
(732) Majestatea Sa Margareta a

României, Custodele Coroanei,
PALATUL ELISABETA, ŞOSEAUA
PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF
NR. 28C, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL, STR. TACHE IONESCU
NR. 5, ET.3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010352

(540)
CASTELUL PELIŞOR

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

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

(210) M 2018 04800
(151) 20/07/2018
(732) Majestatea Sa Margareta a

României, Custodele Coroanei,
PALATUL ELISABETA, ŞOSEAUA
PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF
NR. 28C, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL, STR. TACHE IONESCU
NR. 5, ET.3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010352

(540)
REGINA MARGARETA

(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.
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
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uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.
7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare.
14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicării şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase),
caracter tipografice, clişee.
18. Piele şi imitaţii din piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelărie.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane
de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material pentru
curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau semi-
prelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie),
sticlărie, porţelan şi faianţă.
24. Tesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprelucrate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrit.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2018 04801
(151) 20/07/2018
(732) ASR PRINCIPELE RADU,

PALATUL ELISABETA, ŞOSEAUA
PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF
NR. 28C, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL, STR. TACHE IONESCU
NR. 5, ET.3, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010352

(540)
PRINCIPELE RADU

(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.
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor, combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
5.  Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.
7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.

14. Metale preţioase şi aliajele acestora,
giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicării şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase),
caracter tipografice, clişee.
18. Piele şi imitaţii din piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelărie.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane
de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material pentru
curăţare , bureţi metalici, sticlă brută sau semi-
prelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie),
sticlărie, porţelan
şi faianţă.
24. Tesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26.  Dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31.  Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprelucrate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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34. Tutun, articole pentru fumători, chibrit.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45.  Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 04802
(151) 20/07/2018
(732) TOP ADVANTAGE IMOBILIAR

SRL, STR. CÂMPIA LIBERTĂŢII
NR. 41, BL. MC4, SC. 1, ET. 9, AP.
60, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Top Advantage Imobiliar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
07.01.24; 07.03.11; 26.04.09

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2018 04803
(151) 20/07/2018
(732) UNIPREST INSTAL S.R.L., STR.

DEPOZITELOR NR. 20, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
UNIPREST INSTAL

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de incălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
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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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2018 04804
(151) 20/07/2018
(732) VOINEA UNGUREANU, STR. 25

OCTOMBRIE NR. 9, BL. 9, AP. 38,
JUD. SATU MARE, SATU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL
DACIA, NR.48, BL.D-10, AP.3,
ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Exclusiv celor care îşi permit!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.09.09; 24.09.24; 03.01.01; 03.01.16

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 04805
(151) 20/07/2018
(732) S.C. EXCELSIOR CONSULTING

S.R.L., STR. ILEANA COSNZEANA
NR. 10, BL. P7, SC. 3, PARTER,
AP. 67, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, STR. 11 IUNIE NR. 51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

E EXCELSIOR CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 20.05.05; 26.04.18

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 04806
(151) 20/07/2018
(732) UNIPREST INSTAL S.R.L., STR.

DEPOZITELOR NR. 20, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
UNIPREST

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, Incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri de înregistrare, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare.
11. Aparate de iluminat, de incălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.
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.

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

───────

(210) M 2018 04807
(151) 20/07/2018
(732) UNIPREST INSTAL S.R.L., STR.

DEPOZITELOR NR. 20, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
UNILINE

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

11. Aparate de iluminat, de incălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar.

───────
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(210) M 2018 04808
(151) 20/07/2018
(732) ȘTEFAN-CĂTĂLIN STAN, STR.

LUNTREI NR. 6, BL. 7, SC. 1,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

nabu

(531) Clasificare Viena: 10.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant și bistro, servicii oferite de un bar,
snack-bar-uri și cafenele, servicii de catering.

───────

(210) M 2018 04809
(151) 20/07/2018
(732) IOAN ȘIMON, STR. TEILOR NR.

7, AP. 7, JUD. CLUJ, FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Grădina Lu' Ion

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 04810
(151) 20/07/2018
(732) SC CH. PIETROSARATII SRL,

STR. AV. FUICA VASILE NR.
13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
LA GRANDE COLLINE

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
.

───────

(210) M 2018 04811
(151) 20/07/2018
(732) MARIUS IONEL HAMZA, STR.

PRINCIPALĂ NR. 853, JUD.
DÎMBOVIȚA, GHEBOIENI, 137442,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
BELLE BOUTIQUE

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
35. Publicitate, administrație comercială.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────
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(210) M 2018 04812
(151) 20/07/2018
(732) SC TRACON SRL, STR.

VAPOARELOR NR. 21, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, 810349, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

CASA POPEEA

(531) Clasificare Viena: 07.03.02; 07.03.25;
27.05.01; 27.05.02

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de alimentatie publică,
servicii hoteliere, închirieri temporare (cazare),
rezervare hotel, motel pensiuni, camping, servicii
de cattering.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură și de
silvicultură.

───────

(210) M 2018 04813
(151) 20/07/2018
(732) EUROKEY SRL, STR. ZSIGMOND

JANOS NR. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400485, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593, CLUJ, ROMANIA

(540)
EUROKEY

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

6. Chei metalice pentru uși, porți, portiere.

9. Chei cu comenzi electronice pentru
închiderea/deschiderea ușilor, portierelor,
porților.

───────

(210) M 2018 04814
(151) 20/07/2018
(732) SC MED LIFE SA , CALEA

GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC Cabinet Ani Fuciu SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV,
ROMANIA

(540)

ClickPharm

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 26.01.05;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

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

35. Administrație comercială, servicii de
secretariat, servicii de secretariat pentru
stabilirea programărilor, servicii administrative
privind trimiterea pacienților.
36. Asigurări, servicii de asigurare pentru plata
cheltuielilor medicale.
38. Servicii de comunicații telefonice oferite
pentru linii telefonice de asistență în cazuri de
urgență (hotline) și pentru call center-uri.
44. Servicii de consiliere medicală individuală
oferite pacienților, furnizare de informații
pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, servicii de asistență și analize
medicale referitoare la tratamentul pacienților,
servicii medicale, servicii de consultanță în
domeniul asistenței medicale, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de furnizare de informații
medicale, furnizare de informații despre servicii
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medicale, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2018 04815
(151) 20/07/2018
(732) SC CARETTA SRL, ȘOS. IAȘI-

TOMEȘTI NR. 28, DN, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
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)

caretta

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.13.25;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu
(Pantone 1925C), albastru închis
(Pantone2189C)

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

6. Materiale de construcţii din metal, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, cornişe
metalice, mulaje metalice pentru cornişe,
apărătoare metalice de coşuri, inele din metal,
jgheaburi metalice, tuburi metalice, acoperişuri
metalice, țigle metalice pentru acoperişuri,
învelitori metalice pentru acoperişuri, cârlige
metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, iluminatoare de acoperiș din metal
(ferestre), tablă din oţel, conducte metalice
pentru instalaţii de ventilare şi aer condiţionat,
cabine metalice pentru pulverizarea vopselei,
garduri metalice, șipci metalice, conducte
metalice de evacuare a apelor pluviale,
dispozitive de îmbinare metalice pentru coame.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, de
materiale de construcţii din metal, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, cornişe

metalice, mulaje metalice pentru cornişe,
apărătoare metalice de coşuri, inele din metal,
jgheaburi metalice, tuburi metalice, acoperişuri
metalice, țigle metalice pentru acoperişuri,
învelitori metalice pentru acoperişuri, cârlige
metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, iluminatoare de acoperiș din metal
(ferestre), tablă din oţel, conducte metalice
pentru instalaţii de ventilare şi aer condiţionat,
cabine metalice pentru pulverizarea vopselei,
garduri metalice, șipci metalice, conducte
metalice de evacuare a apelor pluviale,
dispozitive de îmbinare metalice pentru coame,
compoziţii pentru garniturile de etanşare pentru
tâmplărie, garnituri de etanşare, compuşi de
etanşare pentru îmbinări, folii din metal pentru
izolare, materiale de etanşare, umplere şi
izolare, materiale de construcţii nemetalice,
ţevi rigide nemetalice pentru construcţii,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, învelitori
nemetalice pentru acoperiş, stâlpi nemetalici
de gard (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
publicitate, servicii de import-export.

───────
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(210) M 2018 04817
(151) 20/07/2018
(732) DZR FREE ZONE COMPETITION

SRL, STR. PETRE LICIU NR.
12, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

DZR depozit materiale
pentru construcții

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.02.07;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
și materialelor de construcții, a produselor de
amenajare a locuințelor (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, în magazine
specializate și online.

───────

(210) M 2018 04818
(151) 20/07/2018
(732) GIOVANNI BALDANTONI, ŞOS.

FUNDENI NR. 39, JUDEŢ ILFOV,
DOBROIEŞTI, 077085, ROMANIA

(540)

CUCINA
EUROMEDITERRANEA

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 05.07.25;
05.05.22; 05.09.17; 05.11.05; 03.09.16;
03.09.01; 27.05.01; 27.05.02; 11.03.10

(591) Culori revendicate:roşu, verde, violet,
galben, portocaliu, maro, albastru,
argintiu, gri, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, restaurante (servirea mesei).

───────
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(210) M 2018 04819
(151) 20/07/2018
(732) SC FLY LEVEL SRL, STRADA:

STR. PRINCIPALA, NUMAR:
10, JUDET: PRAHOVA, SAT
STREJNICU, TARGSORU VECHI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC Cabinet Ani Fuciu SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV,
ROMANIA

(540)

Fly LEVEL

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 18.05.03

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

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 04820
(151) 21/07/2018
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL ,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
319G, ET. 7, CAMERA D, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Magic FM always great music

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
de supraveghere, geodezice, topografice,
fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului, imaginilor şi datelor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice, CD-
uri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software,
în special: suporturi de sunete, de imagini
şi de date, în special benzi audio, casete
audio şi video, discuri compacte, discuri
acustice, benzi video, dischete, CD-ROM-
uri, toate produsele menţionate anterior, în
formă înregistrată şi neînregistrată, suporturi de
înregistrare magnetică, compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitală,
casete pentru jocuri video, fişiere de muzică,
descărcabile, fişiere de imagini, descărcabile,
sunete de apel pentru telefoane mobile,
descărcabile, mediaplayere portabile, aparate
şi instrumente optice, în special ochelari,
ochelari smart, ochelari de soare, lentile
pentru ochelari, rame de ochelari, portochelari,
software de calculator, software pentru jocuri,
aparate mobile de telecomunicatii, programe de
aplicaţie (aplicaţii descărcabile), programe de
calculator şi pentru jocuri, software, software
aplicaţie (aplicaţii înregistrate şi descărcabile)
pentru calculatoare, notebookuri, laptopuri,
tablete, telefoane inteligente şi terminale mobile,
inele smart, dispozitive pentru efecte electrice
si electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, interfete audio, egalizatoare audio,
comenzi electronice pentru maşini/echipamente,
huse şi filme de protecţie pentru telefoane
smart, tablete, calculatoare, terminale interactive
touch screen, şnururi (curele) pentru telefoane,
căşti audio-video pentru realitate virtuală, căşti
audio, kit-uri hands-free pentru telefoane,
table interactive, mixere audio, console audio
mixer, chei electronice (pentru telecomandă),
pixuri şi agende electronice, partituri
electronice (descărcabile), publicatii electronice
(descărcabile), compase pentru măsurat,
alarme acustice, dispozitive de memorie de
calculator, flash drive USB, dispozitive periferice
pentru calculatoare, brăţări magnetice, carduri
magnetice, smart carduri, ceasuri smart, lumini
intermitente şi de semnalizare (dispozitive),
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ecrane fluorescente, joystick-uri, magneţi, baterii
solare, celule fotovoltaice, lanterne, dispozitive
de semnalizare, luminoasă sau mecanică,
însemne (organizatoare electronice), aparate
şi dispozitive de înregistrare, transmitere şi
reproducere a sunetului, transmitatoare de
telecomunicaţii.
16. Hârtie, carton, materiale pentru legătorie,
fotografii, produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare şi
calendare, agende, partituri muzicale, albume,
port-bilete, washi, papetărie, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), materiale de
instruire sau învăţământ, instrumente pentru
desenat, cărţi poştale din carton şi hârtie,
batiste şi şerveţele demachiante, din hârtie,
sacoşe, huse, genţi de ambalare din hârtie sau
material plastic, suporturi din hârtie sau carton,
fanioane, steaguri, bannere, ghirlande din hârtie,
ateriale plastice pentru ambalaje, feţe de masă,
naproane, şervete, serveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolante,
etichete din hârtie sau carton (papetărie),
materiale pentru imprimat (papetărie).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, în special: marketing,
cercetarea pieţei, studii de piaţă, analiză de
piaţă, consultanţă în conducerea şi organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terţi, intermediere de contracte pentru terţi
pentru
achiziţia şi vânzarea de bunuri, intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii, sondaje de
opinie, cercetare în domeniul publicităţii,
distribuţie de produse în scopuri publicitare,
promovarea vânzărilor (pentru terţi), închiriere
de material publicitar, închirierea spaţiilor
publicitare, închiriererea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare, publicitate
şi orice fel de comunicare comercială
audiovizuală, în special radiofonică, televizată,
cinematografică, imprimată, prin videotext,
teletext, prin internet/online, mail sau prin
orice tehnică sau metodă, comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii publice
(relaţii publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, telemarketing, publicare
de materiale promoţionale, producţie de
film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
intermediere de filme publicitare şi orice fel
de producţii audio-video publicitare, scrierea
şi publicarea textelor publicitare, actualizarea
materialului publicitar, scrierea de scenarii
cu scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse în mediile

de comunicare, compilare, sistematizare şi
actualizarea datelor în baza de date a
calculatorului, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, intermedierea de
contracte (pentru terţi, inclusiv artişti),
intermedierea de abonamente pentru serviciile
de telecomunicaţii (pentru terţi), publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregătirea secţiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea
de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, înregistrare/
fixare şi publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (şi în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunţuri/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare
de date în reţele de date computerizate,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, înregistrarea
comunicărilor şi informaţiilor scrise (lucrări de
birou), actualizarea şi întreţinerea informaţiilor în
registre, compilarea de date şi index-uri în scop
comercial şi publicitar, producţia de programe
de teleshopping, consultanţă privind strategii de
relaţii cu publicul, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicatii pentru terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune, televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, reţele computerizate, reţele de fibră
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optică şi orice alt tip de medii de transmisie,
inclusiv wireless, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de presă),
colectarea şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine şi date prin cablu, satelit, reţele
computerizate, cabluri telefonice şi ISDN şi orice
alt tip de medii de transmisie, inclusiv streaming
de date, transmisia asistată de computer a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea accesului la
informaţii memorate în baze de date, inclusiv pe
internet, şi prin internet şi în special prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul radiodifuziunii, televiziunii pe
internet, furnizarea de chatroom pe internet şi de
forumuri de discuţii online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii media
audiovizuale la cerere: radiodifuziune/televiziune
pentru abonaţi, în special sub formă de
televiziune plătită şi video, la cerere,
telecomunicaţii prin intermediul platformelor şi
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicaţii,
transmisie electronică de date, software de
calculator, precum şi conţinuturi audio, video
sau multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informaţii, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fişiere digitale, servicii de buletine
electronice, mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe Internet sau televizat,
informaţii despre distracţii şi orice posibilităţi de
recreere, producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar), producţie
de filme, altele decât filmele publicitare,
producţie de benzi (casete audio/video), editare
audio-video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune/radio, închiriere
de instrumente muzicale, închiriere de aparatură
de iluminat pentru studiouri de televiziune,
producţia de muzică, producţia de spectacole,
concerte, servicii artistice prestate de orchestre,
organizarea şi realizarea de evenimente sportive
şi culturale, realizarea de evenimente de
divertisment în direct şi de festivaluri, inclusiv de
film, organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizare şi coordonare de

concerte, conferinţe, colocvii, organizare şi
coordonare de concursuri sau de orice fel
de competiţii, educative sau de amuzament,
loterii, reprezentaţii teatrale, organizare de
spectacole, servicii de impresari, prezentări şi
închiriere de filme TV sau cinematogragfice,
închirierea de înregistrări de sunete, îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet, înregistrări
pe benzi video (filmare), proiecţii de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, furnizarea
publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărţilor sau
periodicelor, jocuri on-line într-o reţea de
calculatoare, furnizarea de muzică şi/sau video
on-line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescărcabile, prin servicii audiovizuale la
cerere, furnizarea de programe audiovizuale,
nedescărcabile, prin servicii media audiovizuale
la cerere, scriere de texte.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere de
software pentru bazele de date, creare şi editare
de software şi de jocuri de calculator, închiriere
de software pentru calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, găzduirea de site-
uri web, închiriere de programe video şi
de imagine (software), creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare şi închiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate
mobile şi pentru telefonie mobilă (aplicaţii),
furnizare de software la cerere, conversia de
date şi documente din medii fizice în medii
electronice, conversia datelor şi programelor
pentru calculator (altele decât conversia fizică),
creare de baze de date electronice.
45. Licenţierea proprietăţii intelectuale, cesiunea
sau orice altă formă de transmitere a drepturilor
de proprietate intelectuală, administrarea şi
distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială şi pentru drepturile de autor, furnizare
de licente pentru concepte de franciza, comerţul
cu licenţe de film, radio, televiziune, audio
si/sau video (servicii juridice), acordarea de
licenţe de software pentru calculatoare (servicii
juridice), monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală, gestionarea drepturilor de autor,
intermediere, management şi valorificare de
drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă
(servicii juridice), intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune si radio, în special de drepturi pentru
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transmisia de evenimente la televizor/radio,
incluzand evenimente sportive, prin acordare
de licenţă (servicii juridice), intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra/
pentru reportaje de presă, radio, televiziune
şi film, inclusiv pentru utilizarea pe suporturi
de sunet şi imagine, prin acordare de licenţă
(servicii juridice), intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra reportajelor de
ziar şi de revistă, inclusiv pentru publicaţii on-
line, prin acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi orice fel de
valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte
drepturi legale de utilizare asupra programelor
radio şi/sau de televiziune şi asupra
oricăror alte producţii de sunet şi/sau de
imagine, prin acordare de licenţă/cesiune
sau orice altă formă de transmitere a
drepturilor (servicii juridice), intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/radio,
conţinuturilor de televiziune/radio, emisiunilor de
televiziune/radio, serialelor de televiziune/radio,
spectacolelor de televiziune/radio şi emisiunilor
de jocuri sau concursuri pentru televiziune/radio,
inclusiv scenarii şi elementele principale de
realizare a acestora, precum în special titluri,
sigle, concepere de spectacole, idei de jocuri,
imagini de scenă, desfăşurări de spectacole,
tehnici de interogare, prin acordare de licenţă
(servicii juridice), administrare, intermediere şi
valorificare de drepturi asupra programelor de
aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile şi/sau de telefonie mobilă,
inclusiv asupra conţinuturilor acestora, prin
acordare de licenţă/cesiune (servicii juridice).

───────

(210) M 2018 04821
(151) 21/07/2018
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL ,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
319G, ET. 7, CAMERA D, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Magic FM always great music

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
de supraveghere, geodezice, topografice,
fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului, imaginilor şi datelor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice, CD-
uri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software,
în special: suporturi de sunete, de imagini
şi de date, în special benzi audio, casete
audio şi video, discuri compacte, discuri
acustice, benzi video, dischete, CD-ROM-
uri, toate produsele menţionate anterior, în
formă înregistrată şi neînregistrată, suporturi de
înregistrare magnetică, compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitală,
casete pentru jocuri video, fişiere de muzică,
descărcabile, fişiere de imagini, descărcabile,
sunete de apel pentru telefoane mobile,
descărcabile, mediaplayere portabile, aparate
şi instrumente optice, în special ochelari,
ochelari smart, ochelari de soare, lentile
pentru ochelari, rame de ochelari, portochelari,
software de calculator, software pentru jocuri,
aparate mobile de telecomunicatii, programe de
aplicaţie (aplicaţii descărcabile), programe de
calculator şi pentru jocuri, software, software
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aplicaţie (aplicaţii înregistrate şi descărcabile)
pentru calculatoare, notebookuri, laptopuri,
tablete, telefoane inteligente şi terminale mobile,
inele smart, dispozitive pentru efecte electrice
si electronice pentru instrumente muzicale,
subwoofere, interfete audio, egalizatoare audio,
comenzi electronice pentru maşini/echipamente,
huse şi filme de protecţie pentru telefoane
smart, tablete, calculatoare, terminale interactive
touch screen, şnururi (curele) pentru telefoane,
căşti audio-video pentru realitate virtuală, căşti
audio, kit-uri hands-free pentru telefoane,
table interactive, mixere audio, console audio
mixer, chei electronice (pentru telecomandă),
pixuri şi agende electronice, partituri
electronice (descărcabile), publicatii electronice
(descărcabile), compase pentru măsurat,
alarme acustice, dispozitive de memorie de
calculator, flash drive USB, dispozitive periferice
pentru calculatoare, brăţări magnetice, carduri
magnetice, smart carduri, ceasuri smart, lumini
intermitente şi de semnalizare (dispozitive),
ecrane fluorescente, joystick-uri, magneţi, baterii
solare, celule fotovoltaice, lanterne, dispozitive
de semnalizare, luminoasă sau mecanică,
însemne (organizatoare electronice), aparate
şi dispozitive de înregistrare, transmitere şi
reproducere a sunetului, transmitatoare de
telecomunicaţii.
16. Hârtie, carton, materiale pentru legătorie,
fotografii, produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare şi
calendare, agende, partituri muzicale, albume,
port-bilete, washi, papetărie, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), materiale de
instruire sau învăţământ, instrumente pentru
desenat, cărţi poştale din carton şi hârtie,
batiste şi şerveţele demachiante, din hârtie,
sacoşe, huse, genţi de ambalare din hârtie sau
material plastic, suporturi din hârtie sau carton,
fanioane, steaguri, bannere, ghirlande din hârtie,
ateriale plastice pentru ambalaje, feţe de masă,
naproane, şervete, serveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolante,
etichete din hârtie sau carton (papetărie),
materiale pentru imprimat (papetărie).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, în special: marketing,
cercetarea pieţei, studii de piaţă, analiză de
piaţă, consultanţă în conducerea şi organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terţi, intermediere de contracte pentru terţi
pentru
achiziţia şi vânzarea de bunuri, intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii, sondaje de

opinie, cercetare în domeniul publicităţii,
distribuţie de produse în scopuri publicitare,
promovarea vânzărilor (pentru terţi), închiriere
de material publicitar, închirierea spaţiilor
publicitare, închiriererea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare, publicitate
şi orice fel de comunicare comercială
audiovizuală, în special radiofonică, televizată,
cinematografică, imprimată, prin videotext,
teletext, prin internet/online, mail sau prin
orice tehnică sau metodă, comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii publice
(relaţii publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, telemarketing, publicare
de materiale promoţionale, producţie de
film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
intermediere de filme publicitare şi orice fel
de producţii audio-video publicitare, scrierea
şi publicarea textelor publicitare, actualizarea
materialului publicitar, scrierea de scenarii
cu scopuri publicitare, difuzarea materialelor
publicitare, prezentare de produse în mediile
de comunicare, compilare, sistematizare şi
actualizarea datelor în baza de date a
calculatorului, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, intermedierea de
contracte (pentru terţi, inclusiv artişti),
intermedierea de abonamente pentru serviciile
de telecomunicaţii (pentru terţi), publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregătirea secţiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea
de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin Internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare, concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, înregistrare/
fixare şi publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (şi în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
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anunţuri/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare
de date în reţele de date computerizate,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, înregistrarea
comunicărilor şi informaţiilor scrise (lucrări de
birou), actualizarea şi întreţinerea informaţiilor în
registre, compilarea de date şi index-uri în scop
comercial şi publicitar, producţia de programe
de teleshopping, consultanţă privind strategii de
relaţii cu publicul, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicatii pentru terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune, televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, reţele computerizate, reţele de fibră
optică şi orice alt tip de medii de transmisie,
inclusiv wireless, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de presă),
colectarea şi livrarea de informaţii generale în
cadrul serviciilor agenţiilor de presă, transmisie
de sunet, imagine şi date prin cablu, satelit, reţele
computerizate, cabluri telefonice şi ISDN şi orice
alt tip de medii de transmisie, inclusiv streaming
de date, transmisia asistată de computer a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea accesului la
informaţii memorate în baze de date, inclusiv pe
internet, şi prin internet şi în special prin sisteme
de calculatoare, cu comunicare interactivă,
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul radiodifuziunii, televiziunii pe
internet, furnizarea de chatroom pe internet şi de
forumuri de discuţii online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii media
audiovizuale la cerere: radiodifuziune/televiziune
pentru abonaţi, în special sub formă de
televiziune plătită şi video, la cerere,
telecomunicaţii prin intermediul platformelor şi
portalurilor de internet, radiotelefonie mobilă,
în special furnizare de acces la aplicaţii,
transmisie electronică de date, software de
calculator, precum şi conţinuturi audio, video
sau multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informaţii, transmiterea de felicitări online,

transmisia de fişiere digitale, servicii de buletine
electronice, mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe Internet sau televizat,
informaţii despre distracţii şi orice posibilităţi de
recreere, producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar), producţie
de filme, altele decât filmele publicitare,
producţie de benzi (casete audio/video), editare
audio-video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune/radio, închiriere
de instrumente muzicale, închiriere de aparatură
de iluminat pentru studiouri de televiziune,
producţia de muzică, producţia de spectacole,
concerte, servicii artistice prestate de orchestre,
organizarea şi realizarea de evenimente sportive
şi culturale, realizarea de evenimente de
divertisment în direct şi de festivaluri, inclusiv de
film, organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizare şi coordonare de
concerte, conferinţe, colocvii, organizare şi
coordonare de concursuri sau de orice fel
de competiţii, educative sau de amuzament,
loterii, reprezentaţii teatrale, organizare de
spectacole, servicii de impresari, prezentări şi
închiriere de filme TV sau cinematogragfice,
închirierea de înregistrări de sunete, îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet, înregistrări
pe benzi video (filmare), proiecţii de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, furnizarea
publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărţilor sau
periodicelor, jocuri on-line într-o reţea de
calculatoare, furnizarea de muzică şi/sau video
on-line, nedescărcabile, furnizarea filmelor,
nedescărcabile, prin servicii audiovizuale la
cerere, furnizarea de programe audiovizuale,
nedescărcabile, prin servicii media audiovizuale
la cerere, scriere de texte.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere de
software pentru bazele de date, creare şi editare
de software şi de jocuri de calculator, închiriere
de software pentru calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, găzduirea de site-
uri web, închiriere de programe video şi
de imagine (software), creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare şi închiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate
mobile şi pentru telefonie mobilă (aplicaţii),
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furnizare de software la cerere, conversia de
date şi documente din medii fizice în medii
electronice, conversia datelor şi programelor
pentru calculator (altele decât conversia fizică),
creare de baze de date electronice.
45. Licenţierea proprietăţii intelectuale, cesiunea
sau orice altă formă de transmitere a drepturilor
de proprietate intelectuală, administrarea şi
distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială şi pentru drepturile de autor, furnizare
de licente pentru concepte de franciza, comerţul
cu licenţe de film, radio, televiziune, audio
si/sau video (servicii juridice), acordarea de
licenţe de software pentru calculatoare (servicii
juridice), monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală, gestionarea drepturilor de autor,
intermediere, management şi valorificare de
drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă
(servicii juridice), intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune si radio, în special de drepturi pentru
transmisia de evenimente la televizor/radio,
incluzând evenimente sportive, prin acordare
de licenţă (servicii juridice), intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra/
pentru reportaje de presă, radio, televiziune
şi film, inclusiv pentru utilizarea pe suporturi
de sunet şi imagine, prin acordare de licenţă
(servicii juridice), intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra reportajelor de
ziar şi de revistă, inclusiv pentru publicaţii on-
line, prin acordare de licenţă (servicii juridice),
administrare, intermediere şi orice fel de
valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, închiriere, împrumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte drepturi legale de utilizare asupra
programelor radio şi/sau de televiziune şi
asupra oricăror alte producţii de sunet şi/
sau de imagine, prin acordare de licenţă/
cesiune sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor (servicii juridice), intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/radio,
conţinuturilor de televiziune/radio, emisiunilor de
televiziune/radio, serialelor de televiziune/radio,
spectacolelor de televiziune/radio şi emisiunilor
de jocuri sau concursuri pentru televiziune/radio,
inclusiv scenarii şi elementele principale de
realizare a acestora, precum în special titluri,
sigle, concepere de spectacole, idei de jocuri,
imagini de scenă, desfăşurări de spectacole,
tehnici de interogare, prin acordare de licenţă
(servicii juridice), administrare, intermediere şi
valorificare de drepturi asupra programelor de
aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
şi/sau de telefonie mobilă, inclusiv asupra

conţinuturilor acestora, prin acordare de licenţă/
cesiune (servicii juridice).

───────

(210) M 2018 04822
(151) 21/07/2018
(732) VLAD FISCUTEAN, STR. UNIRII

NR. 15, BL, 15, SC. B, AP. 7,
JUDEŢUL MUREŞ , REGHIN,
545300, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Barbershop Brands

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
săpunuri cosmetice, creme cosmetice pentru
duș, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
cosmetice de păr, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, produse cosmetice pentru
descurcarea părului, preparate cosmetice pentru
păr și pielea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte,
administrarea magazinelor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură, servicii de frizerie
pentru bărbați, servicii de frizerie.

───────
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(210) M 2018 04823
(151) 21/07/2018
(732) THE WATCHER SRL, BD.

BUCUREŞTII NOI NR. 50A, BL.
TRONSON A+C, ET. 7, AP. 47,
CAMERA 1, BUCUREŞTI, 012363,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE WATCHER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de fitness.
41. Servicii ale cluburilor de fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, pregătire în
domeniul fitnessului, sport și fitness,
administrare de centre de fitness, consultanță în
materie de fitness, servicii sportive și de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii oferite de centrele de fitness, servicii
de formare în domeniul fitnessului, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, servicii
de pregătire pentru menținerea condiției fizice
(fitness), servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), servicii de consiliere pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizare
de informații cu privire la domeniul fitnessului
prin intermediul unui portal online, furnizare
de servicii educaţionale referitoare la fitness,
furnizarea de instalații pentru fitness și exerciții
fizice.

───────

(210) M 2018 04824
(151) 21/07/2018
(732) MIRELA GABRIELA IRICIUC, STR.

CERNA NR. 9, BL. A16, SC. A, AP.
2, PARTER, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA
CIPRIAN GHEORGHITA
BUNDUTA, STR. PROF I
SIMIONESCU NR. 35, BL. S3, SC.
A, ET. 2, AP. 2, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, 700409, IAȘI, ROMANIA

(540)

M MAESTTA

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.21

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────


