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Cereri Mărci publicate în 31/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07094 24/10/2018 GHEORGHE CERVIS atelierul GSM

2 M 2018 07095 24/10/2018 RADIO XXI SRL Virgin Radio 95.0

3 M 2018 07096 24/10/2018 SC MERA COM
INTERNATIONAL SRL

PETITE HELENA

4 M 2018 07097 24/10/2018 NEW QUALITY 2010 S.R.L. SHOP NQ

5 M 2018 07098 24/10/2018 VLADIMIR CAIMACAN dova Fresh

6 M 2018 07099 24/10/2018 SC SUPERLIMON STORE SRL Simplu Market

7 M 2018 07100 24/10/2018 ROBERT MARIAN ANASTASIEI ZAFIRO

8 M 2018 07101 24/10/2018 RADIO XXI SRL Virgin RADIO 97.7

9 M 2018 07102 24/10/2018 EMANUEL TOPOR M-SWIS Mobile Solar Wind
Intelligent System

10 M 2018 07103 24/10/2018 CULTURA VIVA SIGHISOARA
RUMÄNIEN

ACADEMIA SIGHISOARA

11 M 2018 07104 24/10/2018 RADIO XXI SRL Virgin RADIO 102.6

12 M 2018 07106 24/10/2018 COM GAZ STEEL SRL Com Gaz Steel

13 M 2018 07107 24/10/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

InstaDoc BCR

14 M 2018 07108 24/10/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR InstaDoc

15 M 2018 07109 24/10/2018 Multimedia Trends Events SRL MULTIMEDIA TRENDS The
Home Entertainment Experience

16 M 2018 07110 24/10/2018 S.C. Natural Gold Hand S.R.L. Ortopedicus DORMI DUS

17 M 2018 07111 24/10/2018 DIRECT CLIENT SERVICES
SRL

modul

18 M 2018 07112 24/10/2018 PAVEL NASTAS DOAR DRAFT ARTIZAN
BEER PENTRU ADEVARATII
CUNASCATORI

19 M 2018 07113 24/10/2018 S.C. ID STUDIOUL DE ARTĂ
S.R.L.

Editura ID

20 M 2018 07114 24/10/2018 S.C. ID STUDIOUL DE ARTĂ
S.R.L.

ID Art of identity

21 M 2018 07115 24/10/2018 BORS EFIM ESCOBAR COFFEE

22 M 2018 07116 24/10/2018 ALBERT BUICAN Basilescu

23 M 2018 07117 24/10/2018 SC BITENT MEDIA SRL BITENT MEDIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 07118 24/10/2018 SC FIRST CONTENT STUDIO

SRL
ULTIMA FAZA

25 M 2018 07119 24/10/2018 S.C. REVIVE 5AM LABS S.A. REVIVE

26 M 2018 07120 24/10/2018 ILIESCU ION Pentahops

27 M 2018 07121 24/10/2018 FIRST BANK SA FIRST BANK The American Way

28 M 2018 07122 24/10/2018 FIRST BANK SA FIRST BANK The American Way
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(210) M 2018 07094
(151) 24/10/2018
(732) GHEORGHE CERVIS, STR.

GRIVITEI NR. 158, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)

atelierul GSM

(531) Clasificare Viena: 16.01.04; 16.01.13;
02.09.01; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb, negru,
turcoaz

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

35. Prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, servicii de vânzare de
accesorii pentru telefoane mobile.
37. Reparaţii telefoane mobile.

───────

(210) M 2018 07095
(151) 24/10/2018
(732) RADIO XXI SRL, ȘOSEAUA

PIPERA NR. 46, OREGON PARK,
CLĂDIREA B, PARTER, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Virgin Radio 95.0

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.10;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 07096
(151) 24/10/2018
(732) SC MERA COM INTERNATIONAL

SRL, SAT DRAGOSLOVENI,
T.1/2, P.44/45, JUDEŢ VRANCEA,
COMUNA DUMBRĂVENI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
PETITE HELENA

(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).

───────
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(210) M 2018 07097
(151) 24/10/2018
(732) NEW QUALITY 2010 S.R.L.,

COMUNA FANTANELE NR. 219,
JUD. ARAD, SAT FANTANELE,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

SHOP NQ

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.25;
27.01.04; 26.05.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, 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).

───────

(210) M 2018 07098
(151) 24/10/2018
(732) VLADIMIR CAIMACAN, STR.

ALEXANDRU LAPUSNEANU NR.
39, BL. C8, SC. 2, ET. 4, AP. 38,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

dova Fresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.13; 05.03.14; 05.07.10

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07099
(151) 24/10/2018
(732) SC SUPERLIMON STORE SRL,

STR. DOBROEŞTI NR. 8, BL.
H1, SC. 1, AP. 18, SECTOR
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)
Simplu Market

(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 07100
(151) 24/10/2018
(732) ROBERT MARIAN ANASTASIEI,

STR. AMURGULUI NR. 28, BL. P7,
SC. 2, ET. 1, AP. 116, SECTOR
5, 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)

ZAFIRO

(531) Clasificare Viena: 26.03.02; 26.03.03;
27.05.01

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special lenjerie și aşternuturi de
pat, cuverturi, pături, perne și pilote (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2018 07101
(151) 24/10/2018
(732) RADIO XXI SRL, ȘOSEAUA

PIPERA NR. 46, OREGON PARK,
CLĂDIREA B, PARTER, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Virgin RADIO 97.7

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.10;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

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

(210) M 2018 07102
(151) 24/10/2018
(732) EMANUEL TOPOR, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 63,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

M-SWIS Mobile Solar
Wind Intelligent System

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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, mecanisme pentru aparate cu preplată,
case de marcat, mașini de calculat, echipamente
pentru tratarea informației și calculatoare,
software de calculator.

───────

(210) M 2018 07103
(151) 24/10/2018
(732) CULTURA VIVA SIGHISOARA

RUMÄNIEN, OPLIGENSTRASSE
49, , BERN, 3013, ELVEȚIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CRISTIAN-IONUŢ
COLAN, STR. MIHAI EMINESCU
NR. 128-130, ET.6, AP.17, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020083

(540)

ACADEMIA SIGHISOARA

(531) Clasificare Viena: 07.01.03; 07.01.24;
07.01.25; 27.05.01; 24.17.14

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

───────

(210) M 2018 07104
(151) 24/10/2018
(732) RADIO XXI SRL, ȘOSEAUA

PIPERA NR. 46, OREGON PARK,
CLĂDIREA B, PARTER, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Virgin RADIO 102.6
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(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.10;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 07106
(151) 24/10/2018
(732) COM GAZ STEEL SRL, STR.

MIHAI BRAVU NR. 336B, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Com Gaz Steel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.15.09; 26.15.25

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(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.

───────

(210) M 2018 07107
(151) 24/10/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL. REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

InstaDoc BCR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 07108
(151) 24/10/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA , B-DUL. REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BCR InstaDoc

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────
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(210) M 2018 07109
(151) 24/10/2018
(732) Multimedia Trends Events SRL,

STR. NICOLAE TITULESCU NR.
95-103, BL. 8, SC. C, ET. 4, AP.
130, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013219, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MULTIMEDIA
TRENDS The Home

Entertainment Experience

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.11; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.12

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

35. Organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2018 07110
(151) 24/10/2018
(732) S.C. Natural Gold Hand S.R.L.,

BD. 1 MAI NR. 65 S-1, JUD. ILFOV,
COM. BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Ortopedicus DORMI DUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18; 26.15.25

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

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

───────

(210) M 2018 07111
(151) 24/10/2018
(732) DIRECT CLIENT SERVICES SRL,

STR. PICTOR ARTHUR VERONA
NR. 15, CORP. A1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

modul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, 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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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.
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27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
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 (apă
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.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07112
(151) 24/10/2018
(732) PAVEL NASTAS, STR. TURNU

MAGURELE NR. 12A, ET. 3,
AP.9, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOAR DRAFT ARTIZAN
BEER PENTRU ADEVARATII

CUNASCATORI

(531) Clasificare Viena: 01.03.01; 05.07.02;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 19.08.07;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/10/2018

(210) M 2018 07113
(151) 24/10/2018
(732) S.C. ID STUDIOUL DE ARTĂ

S.R.L., ALEEA EMANUIL GOJDU
NR. 9, AP. 7, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Editura ID

(531) Clasificare Viena: 05.03.06; 05.03.13;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(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.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, 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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 07114
(151) 24/10/2018
(732) S.C. ID STUDIOUL DE ARTĂ

S.R.L., ALEEA EMANUIL GOJDU
NR. 9, AP. 7, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

ID Art of identity

(531) Clasificare Viena: 05.03.06; 05.03.13;
05.05.21; 27.05.01; 27.05.02

(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.
15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, 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,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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.

───────

(210) M 2018 07115
(151) 24/10/2018
(732) BORS EFIM, STR. MARASESTI

NR. 44, BL. T1, SC. D, AP. 20,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ESCOBAR COFFEE

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.30;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.25; 05.07.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
───────

(210) M 2018 07116
(151) 24/10/2018
(732) ALBERT BUICAN, STR. MATEI

BASARAB NR. 3, BL. C1, AP. 16,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)
Basilescu

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

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

(210) M 2018 07117
(151) 24/10/2018
(732) SC BITENT MEDIA SRL, STR.

AVIATOR BADESCU NR. 48,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL NICOLAE
GRIGORESCU NR. 18, BL. B3 BIS,
SC. VII, ET.6, AP. 322, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BITENT MEDIA

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

9. Software pentru organizarea şi vizualizarea
de imagini digitale şi fotografii, software pentru
îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale ale
aplicaţiilor multimedia, şi anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe şi
animate, echipamente din domeniul tehnologiei
informaţionale şi audiovizualului, baze de date
electronice înregistrate pe suporturi informatice,
cărţi audio, cărţi digitale pentru descărcare
de pe internet, clipuri video preînregistrate,
DVD-uri preînregistrate cu muzică, discuri
(înregistrări audio), fişiere digitale (podcast),
baze de date computerizate, aplicaţie software
pentru servicii de cloud computing, aplicaţie
software pentru servicii de reţele sociale
prin internet, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicaţii software
pentru telefoane mobile, aplicaţii software
pentru dispozitive fără fir, aplicaţii software
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de calculator, descărcabile, programe de
calculator folosite în telecomunicaţii, programe
de calculator interactive, publicaţii electronice,
programe de calculator multimedia interactive,
programe informatice pentru administrarea
bazelor de date, software de calculatoare pentru
comerţ electronic, software de calculatoare
pentru comunicarea cu utilizatorii calculatoarelor
portabile, software de calculator care poate fi
descărcat prin intermediul reţelelor informatice
globale, software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicaţiilor multimedia, software
de calculator pentru publicitate, software
de comunicare pentru conectarea reţelelor
informatice mondiale, software de comunicaţii,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software
pentru comunităţi de utilizatori, software pentru
controlul funcţionării dispozitivelor audio şi
video, software pentru livrare de conţinut
fără fir, software pentru mesagerie on-line,
software pentru motoare de căutare, software
pentru tablete, software pentru telefoane mobile,
software şi aplicaţii pentru dispozitive mobile,
înregistrări audio, descărcabile, înregistrări
multimedia, descărcabile, înregistrări video,
descărcabile, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, programe de jocuri
pe computer, dispozitive periferice pentru
computer, programe înregistrare operate
pe computer, programe pentru computer
(software descărcabil), software înregistrat
pentru computer, computere, fişiere de imagine
descărcabile.
35. Management computerizat al fişierelor,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, administrare comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte
companii, publicitate, agenţii de publicitate,
actualizarea materialelor publicitare, închirierea
spaţiilor publicitare, intermedierea serviciilor
de telecomunicaţii, managementul afacerilor
pentru artişti, asistenţă în managementul
afacerilor, licitaţii, managementul afacerilor
şi consultată de organizare, asistenţă
pentru managementul afacerilor, consultanţă
pentru managementul afacerilor, administrare
comercială a licenţierii produselor şi serviciilor
pentru alte companii, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,

consultanţă profesională în afaceri, intermedieri
căutări de date în fişiere de computer,
administrare comercială a licenţierii produselor
şi serviciilor pentru alte companii, servicii
de consiliere pentru managementul afacerilor,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, publicitate online pe o reţea de
computer, publicitate în aer liber, servicii
de externalizare (asistenţă de afaceri),
procesarea cuvintelor, intermediere de achiziţii
(achiziţia de produse şi servicii pentru
alte afaceri), producţia de clipuri publicitare,
relaţii publice, pregătirea secţiunilor publicitare,
închirierea de material publicitar, publicarea
textelor publicitare, publicitate radio, reclame
radio, închirierea minutelor publicitare în
cadrul mediilor de comunicare, reproducerea
documentelor, cercetarea afacerilor, intermedieri
de promoţii de vânzare, compilarea
statisticilor, intermedierea abonamentelor la
servicii de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
servicii de telemarketing, publicitate televizată,
reclame televizate, organizarea de târguri
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
actualizarea materialului publicitar, scrierea
textelor publicitare, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agenţiilor de publicitate.

38. Servicii de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la baze de date pe internet,
furnizare de linkuri către fişiere video, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizarea accesului la
baze de date, furnizarea accesului la baze de
date electronice online, furnizarea accesului la
conţinut multimedia online, furnizarea accesului
la date sau documente stocate în format
electronic în fişiere centrale pentru consultare de
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la distanţă, furnizarea accesului la forumuri pe
internet, acces la conţinut, pagini de intenet şi
portaluri, servicii de telecomunicaţii, comunicare
de informaţii prin calculator, comunicaţii printr-
o reţea de calculator globală sau internet,
difuzare de material audio şi video pe internet,
distribuire de date sau imagini audiovizuale
printr-o reţea informatică globală sau prin
internet, servicii de difuzare video, audio şi TV,
servicii de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
de internet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, acces la conţinut, pagini
de internet şi portaluri, furnizarea accesului
la site-uri de MP3 pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la o reţea globală de
calculatoare şi la site-uri online care conţin
informaţii despre diverse subiecte, servicii de
telecomunicaţii pentru asigurarea accesului la
baze de date computerizate, furnizare de
comunicaţii prin telefon, transfer de date
prin telefon, transmitere de mesaje scurte
(SMS), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică şi de comunicaţii în format text între
dispozitive de telecomunicaţii mobile, transmisia
de fişiere digitale, servicii de transfer, transmisie
wireless, furnizarea accesului la reţelele globale
de computere, transmisie radio, furnizarea
accesului la bazele de date, asigurarea
conexiunii de telecomunicaţii la o reţea globală
de computer, închirierea timpului de acces Ia
reţelele globale de computere, comunicarea cu
terminale de computer, transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, comunicaţii prin telefon.
41. Furnizarea servicilor de amuzament, servicii
de amuzament, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile, organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament),
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, producţii
de film, altele decât filmele publicitare,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, informaţii despre educaţie,
informaţii despre distracţii, informaţii despre
posibilităţi de recreere, servicii de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio şi multimedia, divertisment on-line,
educaţie şi divertisment, distribuire de ştiri pentru
industria audiovizuală, furnizare de publicaţii
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, furnizare de
publicaţii electronice dintr-o reţea globală de

calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
servicii de bibliotecă mobilă, publicare de reviste
pe internet, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment furnizat prin
telefon, divertisment sub formă de televiziune
pe telefonul mobil, informaţii cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet.
42. Asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil pentru a permite
punerea în comun de conţinut multimedia şi
de comentarii între utilizatori, servicii IT, servicii
de proiectare, servicii de transfer de date,
servicii de motoare de căutare pe internet,
dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date, dezvoltare de sisteme pentru stocarea de
date, dezvoltare de sisteme pentru transmisia
de date, exploatare de date, servicii de
recuperarea datelor computerizate, închiriere a
software-ului de computer, închirierea serverelor
web, cercetare şi dezvoltare pentru alţii,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
asigurarea utilizării temporare de aplicaţii web,
crearea şi întreţinerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, furnizare de acces temporar
la programe de calculator nedescărcabile,
management de produse media, prestare de
servicii de furnizare de aplicaţii informatice,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice şi să distribuie propriile
sale conţinuturi şi imagini online, stocare de
date, stocare electronică de conţinut multimedia
de divertisment, stocare electronică de fişiere
audio, stocare electronică de fişiere audio
digitale, stocare electronică de fişiere video
digitale, stocare electronică de imagini digitale,
stocare electronică de muzică digitală, stocare
electronică video, stocarea electronică a datelor,
compresia digitală a datelor computerizate,
consultanţă de software computerizat, design
de software pentru computer, instalarea de
software pentru computer, mentenanţa software-
urilor de computer, actualizarea software-urilor
de computer, analiza software-ului de computer,
design pentru sistemele de computer, servicii de
protecţie anti-virus pentru computer, consultanţă
în software de computer, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea hardware-ului pentru
computer, convertirea datelor sau documentelor
din medii fizice în medii electronice, crearea
şi mentenanţa website-urilbr pentru alţii,
conversia datelor pentru programe de calculator
şi date (nu convertire fizică), duplicarea
programelor de computer, mentenanţa software-
urilor de program, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanţă,
închirierea computerelor.
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45. Servicii personale şi sociale oferite de
terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
licenţierea software-urilor de computer (servicii
juridice), licenţierea software-urilor de program,
managementul drepturilor de autor, înregistrarea
numelor domeniilor (servicii juridice), licenţierea
proprietăţii intelectuale.

───────

(210) M 2018 07118
(151) 24/10/2018
(732) SC FIRST CONTENT STUDIO

SRL, STR. SACHELARIE
VISARION, NR. 4, BL. 112,
SC. A, ET. 4, AP. 24, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021692,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL NICOLAE
GRIGORESCU NR. 18, BL. B3 BIS,
SC. VII, ET.6, AP. 322, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ULTIMA FAZA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.13

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

clase:
9. Software pentru organizarea şi vizualizarea
de imagini digitale şi fotografii, software pentru
îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale ale
aplicaţiilor multimedia, şi anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe şi
animate, echipamente din domeniul tehnologiei
informaţionale şi audiovizualului, baze de date
electronice înregistrate pe suporturi informatice,
cărţi audio, cărţi digitale pentru descărcare de
pe internet, clipuri video preînregistrate, DVD-
uri preînregistrate cu muzică, discuri (înregistrări
audio), fişiere digitale (podcast): înregistrări
audio, descărcabile, înregistrări de clipuri
muzicale, descărcabile, înregistrări multimedia,

descărcabile, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, publicaţii electronice care pot
fi descărcate, baze de date computerizate,
aplicaţie software pentru servicii de cloud
computing, aplicaţie software pentru servicii de
reţele sociale prin internet, aplicaţii descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, aplicaţii
software pentru telefoane mobile, aplicaţii
software pentru dispozitive fără fir, aplicaţii
software de calculator, descărcabile, programe
de calculator folosite în telecomunicaţii,
programe de calculator interactive, programe
de calculator multimedia interactive, programe
informatice pentru administrarea bazelor de
date, software de calculatoare pentru comerţ
electronic, software de calculatoare pentru
comunicarea cu utilizatorii calculatoarelor
portabile, software de calculator care poate fi
descărcat prin intermediul reţelelor informatice
globale, software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicaţiilor multimedia, software
de calculator pentru publicitate, software
de comunicare pentru conectarea reţelelor
informatice mondiale, software de comunicaţii,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software
pentru comunităţi de utilizatori, software pentru
controlul funcţionării dispozitivelor audio şi video,
software pentru controlul şi îmbunătăţirea calităţii
sunetului la echipamentele audio, software
pentru crearea şi editarea de muzică şi
sunete, software pentru livrare de conţinut
fără fir, software pentru mesagerie on-line,
software pentru motoare de căutare, software
pentru tablete, software pentru telefoane mobile,
software şi aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Management computerizat al fişierelor,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, căutare sponsorizare,
administrare comercială a licenţierii produselor
şi serviciilor pentru alte companii, publicitate,
agenţii de publicitate, actualizarea materialelor
publicitare, răspândirea materialelor publicitare,
închirierea spaţiilor publicutare, intermedierea
abonamentelor de ziar, intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii, managementul
afacerilor pentru artişti, asistenţă în
managementul afacerilor, licitaţii, managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
şi consultată de organizare, asistenţă
pentru managementul afacerilor, consultanţă
pentru managementul afacerilor, administrare
comercială a licenţierii produselor şi serviciilor
pentru alte companii, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), prezentarea produselor în medii
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de comunicare pentru retail, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), analiza preţului,
intermedieri căutări de date în fişiere
de computer, demonstraţii cu produse,
publicitate prin corespondenţă direct, distribuirea
materialelor publicitare, servicii de structurare
în scop publicitar, administrare comercială
a licenţierii produselor şi serviciilor pentru
alte companii, servicii de consiliere pentru
managementul afacerilor, marketing, cercetare
de marketing, studii de marketing, modeling
pentru promoţii publicitare sau de vânzări,
servicii de culegere a ştirilor, intermedierea
abonamentelor de ziar, închirieri de echipamente
şi aparatură de birou, publicitate online pe
o reţea de computer, publicitate în aer liber,
servicii de extenalizare (asistenţă de afaceri),
sondaje de opinie, procesare a cuvintelor,
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse şi
servicii pentru alte afaceri), producţia de clipuri
publicitare, relaţii publice, pregătirea secţiunilor
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicarea textelor publicitare, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă,
publicitate radio, reclame radio, închirierea
spaţiilor publicitare, închirierea minutelor
publicitare în cadrul mediilor de comunicare,
închiriere de material publicitar, reproducerea
documentelor, cercetarea afacerilor, intermedieri
de promoţii de vânzare, compilarea statisticilor,
intermedierea abonamentelor la servicii de
telecomunicaţii, intermedierea abonamentelor
de ziar, sistematizarea informaţiilor în
bazele de date computerizate, intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii, servicii de
telemarketing, publicitate televizată, reclame
televizate, organizarea de târguri pentru
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
materialului publicitar, scrierea textelor
publicitare, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi

compilarea datelor matematice sau statistice,
serviciile agenţiilor de publicitate.
38. Servicii de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la baze de date pe internet,
furnizare de linkuri către fişiere de sunet,
furnizare de linkuri către fişiere video, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut audio
furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la filme şi programe
de televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizarea accesului la
baze de date, furnizarea accesului la baze de
date electronice online, furnizarea accesului la
conţinut multimedia online, furnizarea accesului
la date sau documente stocate în format
electronic în fişiere centrale pentru consultare de
la distanţă, furnizarea accesului la forumuri pe
internet, acces la conţinut, pagini de internet şi
portaluri, servicii de telecomunicaţii, comunicare
de informaţii prin calculator, comunicaţii printr-
o reţea de calculator globală sau internet,
difuzare de material audio şi video pe internet,
distribuire de date sau imagini audiovizuale
printr-o reţea informatică globală sau prin
internet, servicii de difuzare video, audio şi TV,
servicii de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
de internet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe alte
suporturi media, acces la conţinut, pagini de
internet şi portaluri, furnizarea accesului la site-
uri de MP3 pe internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la o reţea globală de calculatoare
şi la site-uri online care conţin informaţii despre
diverse subiecte, servicii de telecomunicaţii
pentru asigurarea accesului la baze de date
computerizate, furnizare de comunicaţii prin
telefon, transfer de date prin telefon, transmitere
de mesaje scurte (SMS), de imagini, de voce, de
sunete, de muzică şi de comunicaţii în format text
între dispozitive de telecomunicaţii mobile.
41. Organizarea de competiţii (educaţie
sau amuzament), organizarea competiţiilor
sportive, susţinerea antrenamentelor de
fitness, organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, jocuri de noroc, prezentarea
reprezentaţiilor în direct, organizarea de loterii,
servicii prestate de reporterii de ştiri, servicii
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de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, consiliere vocaţională (consiliere
educaţională), servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate şi fitness), servicii de structurare,
altele decât pentru scop publicitar, servicii de
campinguri de vacanţă (distracţii), informaţii
despre educaţie, informaţii despre distracţii,
informaţii despre posibilităţi de recreere, servicii
de instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, divertisment
on-line, educaţie şi divertisment, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
furnizarea de programe de ştiri pentru industria
audiovizuală, furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau depe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii electronice online nedescărcabile
în domeniul sportului, publicare de cărţi,
publicare de cărţi audio, publicare de cărţi
electronice şi periodice pe internet, publicare
de reviste pe internet, divertisment difuzat într-
o reţea globală de comunicaţii, divertisment
furnizat prin telefon, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susţinute
de o formaţie muzicală, informaţii cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet.

42. Asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil pentru a permite
punerea în comun de conţinut multimedia şi
de comentarii între utilizatori, servicii IT, servicii
de proiectare, servicii de transfer de date,
servicii de motoare de căutare pe Internet,
dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date, dezvoltare de sisteme pentru stocarea de
date, dezvoltare de sisteme pentru transmisia
de date, exploatare de date, servicii de
recuperarea datelor computerizate, închiriere a
software-ului de computer, închirierea serverelor
web, cercetare şi dezvoltare pentru alţii,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
asigurarea utilizării temporare de aplicaţii web,
crearea şi întreţinerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, furnizare de acces temporar
Ia programe de calculator nedescărcabile,
management de produse media, prestare de
servicii de furnizare de aplicaţii informatice,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice şi să distribuie propriile
sale conţinuturi şi imagini online, stocarea
electronică a datelor, stocare electronică de
conţinut multimedia de divertisment, stocare

electronică de fişiere audio, stocare electronică
de fişiere audio, stocare electronică de
fişiere audio digitale, stocare electronică de
fişiere video digitale, stocare electronică de
imagini digitale, stocare electronică de muzică
digitală, stocare electronică video, stocarea
electronică a datelor, compresia digitală a datelor
computerizate.
45. Servicii personale şi sociale oferite de
terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
licenţierea software-urilor de computer (servicii
juridice), managementul drepturilor de autor,
consultanţă în materie de proprietate
intelectuală, licenţierea proprietăţii intelectuale.

───────

(210) M 2018 07119
(151) 24/10/2018
(732) S.C. REVIVE 5AM LABS S.A.,

STR. EROU IANCU NICOLAE NR.
36D, ET. 1, CAMERA 3, JUDEȚUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE - CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
B-DUL NICOLAE GRIGORESCU
NR. 18, BL. B3BIS, SC. 7, ET. 6,
AP. 322, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030453, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REVIVE

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.25

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

clase:
3. Uleiuri esențiale, produse de parfumerie,
produse igienice care reprezintă articole de
toaletă, săpunuri, produse cosmetice.
5. Ulei din ficat de cod de uz medical,
fibre alimentare, suplimente nutritive, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/10/2018

suplimente alimentare pe bază de semințe de
in, suplimente alimentare pe bază de polen,
suplimente alimentare pe bază de ulei de
semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare pe
bază de drojdie.
35. Prezentarea de produse și servicii în
mediile de comunicare, pentru retail, marketing
și publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, organizarea de târguri pentru
scopuri comerciale sau publicitare, administrare
comercială a licenţierii produselor şi serviciilor
pentru alte companii, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 07120
(151) 24/10/2018
(732) ILIESCU ION, STR. TEIULUI

NR. 14, JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)
Pentahops

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2018 07121
(151) 24/10/2018
(732) FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE

TITULESCU NR. 29-31, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011132,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

FIRST BANK The
American Way

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
711C), albastru (2728C)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare de prezentări, expuneri și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de târguri
și expoziții comerciale, coordonare și organizare
de expoziții, evenimente și demonstrații cu
scop comercial sau antreprenorial, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii
de vânzare prin licitație publică, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prelucrarea administrativă a datelor, servicii
de consultanță în afaceri, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, studii de piață,
colectarea și sistematizarea datelor de afaceri,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii
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financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, servicii de schimb valutar, servicii
de tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor și
de factoring, servicii de investiții, investirea
fondurilor, subscrieri financiare și emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiții) tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de plată,
servicii de carduri, servicii fiscale și vamale,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, evaluare financiară și furnizare
de rapoarte de credit, servicii de evaluare,
planificare financiară, servicii de finanțare,
servicii privind capitalul de risc, servicii de
colectare de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii de evaluare financiară.

───────

(210) M 2018 07122
(151) 24/10/2018
(732) FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE

TITULESCU NR. 29-31, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011132,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

FIRST BANK The
American Way

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
711C), albastru (Pantone 2728C)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare de prezentări, expuneri și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de târguri
și expoziții comerciale, coordonare și organizare
de expoziții, evenimente și demonstrații cu
scop comercial sau antreprenorial, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii
de vânzare prin licitație publică, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prelucrarea administrativă a datelor, servicii
de consultanță în afaceri, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, studii de piață,
colectarea și sistematizarea datelor de afaceri,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii
financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, servicii de schimb valutar, servicii
de tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor și
de factoring, servicii de investiții, investirea
fondurilor, subscrieri financiare și emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiții) tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de plată,
servicii de carduri, servicii fiscale și vamale,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, evaluare financiară și furnizare
de rapoarte de credit, servicii de evaluare,
planificare financiară, servicii de finanțare,
servicii privind capitalul de risc, servicii de
colectare de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii de evaluare financiară.

───────


