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Cereri Mărci publicate în 04/04/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01292 28/03/2018 SC EDILDANCONSTRUCT SRL KRISTAL RESIDENCE

2 M 2018 01578 28/03/2018 SC IASTISTING GRUP SRL SAFETY FIRST 1

3 M 2018 01871 28/03/2018 GLOBAL RECORDS SRL INFLOO

4 M 2018 01876 28/03/2018 LOOPS PRODUCTION SRL LOOPS PRODUCTION

5 M 2018 02041 28/03/2018 CENTRUL CULTURAL SI DE
TINERET STEFAN IORDACHE

HOP SHA SHA FESTIVAL

6 M 2018 02125 28/03/2018 ENERGYROAIR SOLUTIONS
SRL

ENERGY ROAIR

7 M 2018 02126 28/03/2018 S.C. NEO SPEDITION
LOGISTICS S.R.L.

NEO SPEDITION LOGISTICS

8 M 2018 02127 28/03/2018 S.C. CLASIQ WINE S.R.L. sarea-n bucate

9 M 2018 02128 28/03/2018 ASOCIATIA TINERILOR
MAGHIARI DIN PROVINCIE

2018 SZABADSÁG FESZT

10 M 2018 02129 28/03/2018 S.C. INVENTII ELECTRONICE
S.R.L.

REVOMAG

11 M 2018 02130 28/03/2018 SC TERAPIA SA FLORA ECHILIBRATĂ,
SĂNĂTATE CURATĂ!

12 M 2018 02131 28/03/2018 SC POIANA VERDE SRL POIANA VERDE

13 M 2018 02132 28/03/2018 TERAPIA S.A.

14 M 2018 02133 28/03/2018 HANTIG ELECTRICSSERVICE
S.R.L

H HANŢIG

15 M 2018 02134 28/03/2018 SC ROMPATENT DESIGN SRL patentdesign.ro

16 M 2018 02135 28/03/2018 SC ROMPATENT DESIGN SRL INDUSTRIAL PROPERTY
AGENCY ROMPATENT DESIGN
MOI ITI PROTEJAM IDEILE SI
ITI SECURIZAM AFACEREA

17 M 2018 02136 28/03/2018 CLAUDIU GEORGE ENACHE Doctor CLAUDIU ENACHE

18 M 2018 02137 28/03/2018 S.C. CRYSTAL DEEA-S.R.L. TERRA ANTICA

19 M 2018 02138 28/03/2018 S.C. CRYSTAL DEEA-S.R.L. GRĂDINILE ROMANE

20 M 2018 02139 28/03/2018 MIB PRODCOM SRL Am încurcat borcanele

21 M 2018 02140 28/03/2018 SC AMIGO SRL CSIKI AFONYA

22 M 2018 02141 28/03/2018 VIOREL STEFAN

23 M 2018 02143 28/03/2018 DYNAMIC BEST SOLUTIONS
SRL

Bere buna mereu, nu doar atunci
cand este foarte rece!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2018 02144 28/03/2018 STEFAN-RAZVAN DRAGOMIR EVIL ACE

25 M 2018 02146 28/03/2018 BRANDS MAKER
INTERNATIONAL SRL

Oh la la by MELI MELO

26 M 2018 02147 28/03/2018 S.C. INTERPROD INVEST SRL Mezeluri Original Peris

27 M 2018 02148 28/03/2018 S.C. INTERPROD INVEST SRL Mezeluri Ferma Peris

28 M 2018 02149 28/03/2018 ROMTRUST DISTRIBUTION
SRL

7ty

29 M 2018 02150 28/03/2018 NATASHA RUSSIAN LASHES
SRL

NATASCIA eyelashes

30 M 2018 02151 28/03/2018 UNILEVER N.V. REXONA START FRESH

31 M 2018 02152 28/03/2018 MIHAIL DUMITRESCU BLACK ICE

32 M 2018 02153 28/03/2018 DANIEL BERTEANU equatorial playground for new
habits

33 M 2018 02154 28/03/2018 OCTAVIAN STANCU DOLCE Freddo PASSIONE PER
IL GELATO

34 M 2018 02155 28/03/2018 UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMIŞOARA

EP Editura POLITEHNICA

35 M 2018 02156 28/03/2018 SMACK SANITAR SRL GELAMOR

36 M 2018 02157 28/03/2018 SC TOYOTA ROMANIA SRL Inchcape Finance Romania

37 M 2018 02158 28/03/2018 SC PRODAL 94 SRL WEMBLEY CROWN

38 M 2018 02159 28/03/2018 2M PROIECT SRL SHOEBAADOO
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(210) M 2018 01292
(151) 28/03/2018
(732) SC EDILDANCONSTRUCT SRL,

ŞOS. VRANCEI, KM.3 - T 116-
P 2957, JUDEŢUL VRANCEA,
ODOBEŞTI, VRANCEA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA.,
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. REGIMENT
11 SIRET NR. 15, BL. E4, ET.3,
AP.54, JUDEŢUL GALAŢI, GALATI,
GL, ROMANIA

(540)

KRISTAL RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 26.04.18

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

35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terţilor a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de import-export.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2018 01578
(151) 28/03/2018
(732) SC IASTISTING GRUP SRL, STR.

TRECĂTOARE VIȘAN NR. 35B,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

SAFETY FIRST 1

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;
26.01.21; 27.07.02; 29.01.13

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

clase:
1. Compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, compozitii extinctoare - pulbere
pentru stins incendii, spumant concentrat și
bioxid de carbon.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, vopsele de protecție la incendiu,
vopsele termospumante, substanțe ignifuge
pentru lemn și material textil, lacuri ignifuge
pentru lemn și material textil.
9. Suporturi magnetice de înregistrare, discuri
de înregistrare, discuri compacte, DVD-uri
și alte suporturi digitale de înregistrare,
extinctoare, filme și materiale video expuse pe
suport electronic sau CD/DVD audio și video,
stingătoare de incendiu, materiale video expuse
pe suport electronic sau CD/DVD audio și video,
suport electronic, inclusiv CD/DVD și stick.
16. Materiale didactice și de instruire (cu
excepția aparatelor), materiale de instruire sau
învățământ pe suport printat (tipărituri), materiale
didactice (tipărituri) privind protecția la incendiu,
securitatea și sănătatea în muncă, salvare și
prim ajutor, pliante, afișe, filme.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate prin materiale publicitare pe suport
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printat, electronic și online (flyere, afișe, roll-
up-uri, bannere, cataloage) privind promovarea
brand-ului și a produselor și serviciilor în scop
comercial.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații, construcții industriale și civile, reparații
și reamenajări interioare și exterioare ale
construcțiilor, execuție, reparații și mentenanță la
instalațiile electrice (verificări PRAM) și sanitare,
execuție, reparații și mentenanță la instalații de
limitare și stingere incendii, execuție, reparații
și mentenanță la instalații de semnalizare,
alarmare și alertare în caz de incendiu, execuție,
reparații și mentenanță la instalații de ventilare
pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți,
mentenanță pentru instalații sub presiune și
instalații de ridicat (supraveghere RSVTI).
41. Servicii de îndrumare și instruire tehnică.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor
și a programelor de calculator, studii cu caracter
științific și tehnologic privind activitatea proprie
a terților și desfășurarea acesteia, studii cu
caracter tehnic.
45. 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, servicii
de consultanță în domeniul situațiilor de urgență,
securitate și sănătate în muncă catre terți,
servicii juridice privind protecția drepturilor de
autor.

───────

(210) M 2018 01871
(151) 28/03/2018
(732) GLOBAL RECORDS SRL ,

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR NR.
5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INFLOO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.22

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01876
(151) 28/03/2018
(732) LOOPS PRODUCTION SRL, STR.

CERNA NR. 27, BL. C, SC. B, AP.
3, JUD. VRANCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VRANCEA, ROMANIA

(540)

LOOPS PRODUCTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.04;
29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 02041
(151) 28/03/2018
(732) CENTRUL CULTURAL SI DE

TINERET STEFAN IORDACHE,
STR. FABRICA DE CHIBRITURI
NR. 9-11, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOP SHA SHA FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 22.01.15; 26.13.01;
29.01.15; 27.05.02

(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
maron, roz, mov, galben

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

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

───────

(210) M 2018 02125
(151) 28/03/2018
(732) ENERGYROAIR SOLUTIONS

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR.
105B, PARTER, CAMERA 2, COM.
CLINCENI, JUD. ILFOV, SAT
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ENERGY ROAIR

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 01.05.01; 01.05.03

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

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────
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(210) M 2018 02126
(151) 28/03/2018
(732) S.C. NEO SPEDITION LOGISTICS

S.R.L., BD. REVOLUŢIEI 1989
NR. 3, BL. B2, SC. 1, AP. 73,
DROBETA-TURNU SEVERIN ,
MEHEDINȚI, ROMANIA

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

(540)
NEO SPEDITION LOGISTICS

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

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

───────

(210) M 2018 02127
(151) 28/03/2018
(732) S.C. CLASIQ WINE S.R.L., STR.

DEALUL VIILOR NR. 2, JUD. CLUJ,
TURDA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

sarea-n bucate

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 09.01.09

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
200C), negru (Patone process black C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale, organizarea de expoziţii şi târguri
în scop comercial, publicitar şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentare de servicii,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet şi
livrare la domiciliu, funcţii administrative (lucrări
de birou).
39. Transport, ambalare, depozitare şi livrare
de produse alimentare, livrare de mâncare la
domiciliu, livrare de alimente de către bar şi
restaurant (transport).
41. Organizare de seminarii, conferinţe,
petreceri, spectacole, gale, festivaluri, cursuri,
servicii de divertisment furnizate de
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hoteluri, organizare de divertisment pentru
nunţi, botezuri, petreceri tematice, petreceri
aniversare, banchete, planificare şi coordonare
de petreceri.
43. Servicii hoteliere, servicii de cazare
temporară, rezervarea de camere la hotel şi
de cazare temporară, servicii de alimentaţie
publică, servicii de oferire de mâncare şi
băuturi, servicii de fast-food, servicii de catering
care constau în furnizarea de mâncare pentru
acasă (takeaway service), servicii de furnizare
la pachet (comanda), servicii de restaurant,
terasa, grădină de vară, cafenea, cofetărie, bar,
snakebar, furnizare de facilităţi pentru nunţi,
petreceri şi dans (spaţiu), servicii de organizare
de banchete, servicii de Cocktail Bar, furnizare
de facilităţi de uz general pentru întâlniri,
conferinte şi expoziţii (spaţiu), inchiriere de săli
de conferinţe, servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare la cele
mentionate anterior.

───────

(210) M 2018 02128
(151) 28/03/2018
(732) ASOCIATIA TINERILOR

MAGHIARI DIN PROVINCIE, SAT
ROŞIORI NR. 265/A, JUD. BIHOR,
COM. RPŞIORI, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

2018 SZABADSÁG FESZT

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 01.15.05; 02.03.01; 02.03.22;
26.01.06

(591) Culori revendicate:galben, negru, roşu,
albastru, portocaliu, turcoaz

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

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

───────
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(210) M 2018 02129
(151) 28/03/2018
(732) S.C. INVENTII ELECTRONICE

S.R.L., STR. ION SIMIONESCU
NR. 642C, JUD. BACĂU, COM.
HEMEIUŞ, BACĂU, ROMANIA

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

(540)
REVOMAG

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02130
(151) 28/03/2018
(732) SC TERAPIA SA , STR FABRICII

NR 124, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
FLORA ECHILIBRATĂ,
SĂNĂTATE CURATĂ!

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
probiotice, suplimente alimentare (de uz
medical) şi nutritive, 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.

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

───────

(210) M 2018 02131
(151) 28/03/2018
(732) SC POIANA VERDE SRL, SAT

CIONEŞTI, LOC. ALBAC, JUDEŢUL
ALBA, ALBAC, ALBA, ROMANIA

(540)
POIANA VERDE

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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───────

(210) M 2018 02132
(151) 28/03/2018
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

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

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

───────

(210) M 2018 02133
(151) 28/03/2018
(732) HANTIG ELECTRICSSERVICE

S.R.L, STR. IANCU JIANU NR.
5, JUDEŢ TIMIŞ, SANNICOLAU
MARE, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

H HANŢIG

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 24.15.21

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
114), alb (Pantone 5455), negru
(Pantone 419)

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
───────

(210) M 2018 02134
(151) 28/03/2018
(732) SC ROMPATENT DESIGN SRL,

STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
patentdesign.ro

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

45. Servicii juridice, servicii în domeniul
proprietăţii intelectuale, consultanţă în domeniul
proprietăţii intelectuale.

───────

(210) M 2018 02135
(151) 28/03/2018
(732) SC ROMPATENT DESIGN SRL,

STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INDUSTRIAL PROPERTY
AGENCY ROMPATENT

DESIGN NOI ITI
PROTEJAM IDEILE SI ITI
SECURIZAM AFACEREA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.03.15; 24.07.23; 03.07.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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45. Servicii juridice, servicii în domeniul
proprietăţii intelectuale, consultanţă în domeniul
proprietăţii intelectuale.

───────

(210) M 2018 02136
(151) 28/03/2018
(732) CLAUDIU GEORGE ENACHE,

STR. TRIVALE NR. 11A, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Doctor CLAUDIU ENACHE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.13.04; 26.04.18

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

44. Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni, servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni, servicii de consiliere,
consultanţă şi informaţii în domeniul medical,
servicii oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2018 02137
(151) 28/03/2018
(732) S.C. CRYSTAL DEEA-S.R.L. , STR.

G-RAL NICOLAE DĂSCĂLESCU
NR. 11, BL. T3, SC. C, ET. 1, AP.
26, JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
610191, NEAMȚ, ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC STOIAN IOAN,
BDUL REPUBLICII, BL. 46, SC.
C, AP. 35, ROMAN, 611127,
ROMANIA

(540)
TERRA ANTICA

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2018 02138
(151) 28/03/2018
(732) S.C. CRYSTAL DEEA-S.R.L. , STR.

G-RAL NICOLAE DĂSCĂLESCU
NR. 11, BL. T3, SC. C, ET. 1, AP.
26, JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
610191, NEAMȚ, ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC STOIAN IOAN,
BDUL REPUBLICII, BL. 46, SC.
C, AP. 35, ROMAN, 611127,
ROMANIA

(540)
GRĂDINILE ROMANE

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────
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(210) M 2018 02139
(151) 28/03/2018
(732) MIB PRODCOM SRL, STR.

TEODOR MIHALI NR. 39-43,
SPAȚIUL COMERCIAL 1, PARTER,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400591, CLUJ, ROMANIA

(540)
Am încurcat borcanele

(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).
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 02140
(151) 28/03/2018
(732) SC AMIGO SRL, STR.

VÂNĂTORILOR NR. 9, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530144, HARGHITA, ROMANIA

(540)
CSIKI AFONYA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02141
(151) 28/03/2018
(732) VIOREL STEFAN, ALE.

ORHIDEELOR NR. 14, BL. V2,
SC. B, ET. 3, AP. 33, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

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

clase:
9. Ochelari de soare, rame de ochelari,
portochelari (tocuri).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
toate aceste servicii în legătură cu produsele
de optică, respectiv: soluții pentru curățat lentile,
rame de ochelari, ochelari de soare, portochelari
(tocuri), șnur pentru ochelari, lavete de uz igienic
și medical.

───────

(210) M 2018 02143
(151) 28/03/2018
(732) DYNAMIC BEST SOLUTIONS

SRL, ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 95-103, BL. 8, SC. B, ET. 8,
AP. 94, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
020526, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Bere buna mereu, nu doar

atunci cand este foarte rece!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2018 02144
(151) 28/03/2018
(732) STEFAN-RAZVAN DRAGOMIR,

STR. BREAZA NR. 7, BL. V22A,
SC. 3, ET. 6, AP. 100, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EVIL ACE

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de promovare prin materiale promoţionale
tipărite pe suporţi mutipli, broderii, tricouri, şepci,
logo.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de jocuri de poker.

───────

(210) M 2018 02146
(151) 28/03/2018
(732) BRANDS MAKER

INTERNATIONAL SRL, INTRAREA
ODOBEŞTI NR. 4, BL. V10,
PARTER, CAMERA 1 DIN AP.
3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3,
BL.17, SC.2, AP.27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040011

(540)

Oh la la by MELI MELO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

3. Adezivi pentru fixarea unghiilor false, adezivi
pentru gene, păr şi unghii false, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, articole
de parfumerie şi odorizante (preparate pentru
parfumarea camerei), preparate cosmetice
pentru baie, beţisoare parfumate, bile
efervescente de baie, burete impregnat cu
săpun, corectoare anticearcăne, corector facial,
motive decorative autocolante de uz cosmetic,
cosmetic, cosmetice colorate, cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, cosmetice decorative,
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru
buze, cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
cosmetice pentru unghii, cosmetice pentru
vânzare sub formă de kit, preparate cosmetice
pentru slăbire, cosmetice şi preparate cosmetic,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
creioane cosmetice pentru obraji, creioane de
contur pentru buze, creioane de conturare
a buzelor, creioane de machiaj, creioane
de ochi de uz cosmetic, creioane de uz
cosmetic, creioane dermatografe, creioane
pentru buze, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă cosmetică pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, cremă
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de noapte, cremă pentru cuticule, cremă
pentru faţă care nu este medicinal, cremă
pentru fixarea coafurii, cremă pentru ochi,
cremă pentru ten deschis, cremă pentru unghii,
creme anti-îmbătrânire, creme anticelulitice,
creme antirid, creme aromoterapeutice, creme
cosmetic, creme cosmetice de mâini, creme
cosmetice pentru duş, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de baie
(nemedicinale), creme de corp (nemedicinale),
creme de curăţare, creme de curăţare pentru
piele, creme de îngrijire a pielii, altele decât
cele pentru uz medical, creme de întreţinere,
creme de masaj, nemedicinale, creme de
noapte (cosmetic), creme de păr, creme
de piele nemedicinale, creme de zi, creme
hidratante pentru corp, creme hidratante pentru
piele (produse cosmetic), creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme împotriva îmbătrânirii,
creme, loţiuni şi geluri hidratante, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curăţare,
creme (nemedicinale) pentru curăţarea pielii,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme pentru buze, creme pentru corp, creme
pentru corp parfumate, creme pentru corp
(produse cosmetic), creme pentru demachiere,
creme pentru epilare, creme pentru faţă, creme
pentru faţă de uz cosmetic, creme pentru faţă
(produse cosmetic), creme pentru mâini de
uz cosmetic, creme pentru măşti corporale,
creme pentru ochi (nemedicinale), creme pentru
piele, creme pentru spălare, creme pentru ten
deschis (de uz cosmetic), creme şi loţiuni
cosmetice, creme şi loţiuni pentru bronzat,
altele decât cele pentru uz medical, creme
tonifiante (produse cosmetice), dizolvanţi pentru
lac de unghii (produse cosmetic), fard cremos
de obraz, fard de obraz, fard de obraz lichid,
fard de pleoape, fard pentru efect de pleoapă
dublă, farduri, farduri cosmetic, farduri cosmetice
pentru ochi, farduri cosmetice pentru pleoape,
farduri de obraz, farduri de pleoape sub formă
de creioane şi pudră, farduri de sprâncene,
farduri pentru obraz şi buze, farduri pentru ochi,
farduri pentru pleoape, farduri pentru truse de
machiaj, fond de ten, fond de ten (machiaj),
fond de ten sub formă de creamă, gene, adezivi
pentru fixarea genelor false, gene false, produse
cosmetice pentru gene, lac de bază pentru
unghii, lac de unghii, lapte de corp, lapte de
curăţare de uz cosmetic, lapte de curăţare pentru
îngrijirea pielii, lapte de curăţare pentru faţă,
lapte de curăţare pentru uz cosmetic, lapte de
înfrumuseţare, lapte demachiant, lipici pentru
întărirea unghiilor, loţiuni cosmetice pentru faţă,
loţiuni de curăţare, loţiuni de înfrumuseţare,
loţiuni de uz cosmetic, loţiuni parfumate pentru

corp, loţiuni parfumate (preparate de toaletă),
luciu de buze, machiaj pentru faţă, machiaj
pentru ochi, machiaj pentru piele, produse pentru
machiaj, măşti corporale, măşti cosmetic, măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă, măşti cu
gel pentru ochi, măşti de curăţare, măşti de
frumuseţe, măşti de înfrumuseţare pentru faţă,
măşti de mâini pentru îngrijirea pielii, măşti
de piele (cosmetice), măşti hidratante pentru
piele, măşti pentru coafat, măşti pentru faţă,
odorizante de casă, odorizanţi de cameră,
ojă de unghii, preparate pentru ondularea
părului, parfumuri, perle de baie, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
preparate cosmetice pentru bronzat, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, produse cosmetice
pentru deschiderea tenului, produse cosmetice
pentru spălarea feţei, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse de machiaj
pentru faţă şi corp, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de parfumare
pentru cameră, produse hidratante, produse
hidratante anti-îmbătrânire, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
produse pentru curăţarea feţei (cosmetic), pudră
de corp, pudră de machiaj, pudră de mâini,
rimel, rimeluri pentru păr, ruj de buze, rujuri,
rujuri cremoase, săruri de baie, spumă de baie,
spumă de baie şi de duş, spumă de curăţare,
spumă de duş, spumă de protecţie pentru păr,
spumă de ras, trusă pentru cosmetic, tuş lichid
pentru ochi, ulei de baie, uleiuri de baie de uz
cosmetic, uleiuri de curăţare, uleiuri de cuticule,
uleiuri şi loţiuni pentru masaj, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru îngrijirea
părului, unghii false, unghii false de uz cosmetic,
unt de corp.
14. Accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, ace (bijuterii), ace bijuterii pentru
pălării, ace de ceasornic, articole de bijuterie,
bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii confecţionate
din pietre semipreţioase, bijuterii confecţionate
din plastic, bijuterii confecţionate din metale
nepreţioase, brăţări, bijuterii ornamentale,
bijuterii pandantive, bijuterii pentru cap, bijuterii
pentru împodobire personal, bijuterii pentru
uz personal, brăţări de ceas, brelocuri, broşe
(bijuterie), casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri, ceasuri, ceasuri de birou, cercei, coliere
(bijuterii), inele (bijuterii), inele şi lanţuri de
chei, lanţuri (bijuterii), medalioane (bijuterii),
ornamente din sau placate cu metale preţioase
sau semipreţioase sau pietre sau imitaţii ale
acestora, perle artificial, perle (bijuterie), statuete
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şi figurine, din sau placate cu metale preţioase
sau semipreţioase sau pietre sau imitaţii ale
acestora.
18. Cadre pentru umbrele sau umbrele de
soare, casete din piele sau din piele artificial,
casete pentru accesorii de frumuseţe, cufere şi
geamantane, curele de umăr, curele de umăr
din piele, curele din imitaţie de piele, curele din
piele, curele din piele (şelărie), cutii de machiaj,
cutii de pălării din imitaţie de piele, cutii din
piele şi imitaţie de piele de pălării, pentru voiaj,
cutii din imitaţii de piele, geamantane cu rotile,
geamantane de mici dimensiuni, geamantane
mari (cufere) de călătorie, cutii din piele, cutii
din piele pentru pălării, cutii pentru cărţi de
vizită (portvizite), cutii pentru corespondenţă şi
documente de valoare, genţi, genţi cu rotile,
genţi cu structură moale, genţi de călătorie,
genţi casual, genţi de lucru, genţi de mână,
genţi de mână pentru bărbaţi, genţi de mână
(poşete), genţi de muzică, genţi de pânză, genţi
de plajă, genţi de seară, genţi de stradă, genţi
de transport universal, genţi de umăr, genţi
de umăr pentru copii, genţi de voiaj cu rotile,
genţi de voiaj de mână, genţi de voiaj din
imitaţie de piele, genţi de voiaj din materiale
plastic, genţi de voiaj din pânză, genţi de
voiaj din piele pentru haine, genţi de voiaj
pentru avion, genţi de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genţi de voiaj pentru pantofi, genţi din
imitaţie de piele, genţi din piele, genţi pentru
şcolari, genţi pentru sport, genţi servietă, genţi
şi portofele din piele, genţi sport de uz general,
genţi sportive, gentuţe cosmetic, ghiozdane,
ghiozdane şcolare, huse pentru costume,
cămăşi şi rochii, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru încălţăminte, huse
pentru pantofi, huse pentru umbrele, huse
pentru umbrele de soare, mini-rucsacuri, plase
de cumpărături, portcarduri (marochinărie),
portchei, portofele, portofele cu compartimente
pentru carduri, portofele, inclusiv portcarduri,
portofele pentru carduri, poşete, poşete de
damă, poşete de mână, poşete de seară, poşete
din imitaâie de piele, poşete din piele, poşete
din zale împletite, poşete la modă, poşete
mici de purtat sub braţ, poşete mici (genţi de
mână), poşete, portmonee şi portofele, poşetuţe,
rucsacuri, rucsacuri cu rotile, rucsacuri de
munte, rucsacuri de zi, rucsacuri mici, serviete,
serviete (articole din piele), serviete din imitaţie
de piele, serviete din piele, serviete diplomat,
serviete (marochinărie, serviete pentru bărbaţi,
serviete pentru documente, serviete pentru
şcolari, serviete şi genţi diplomat, umbrele,
umbrele de ploaie, umbrele de plajă, umbrele
de soare, umbrele şi parasolare, umbrele pentru
copii, valise, valize cu rotile, valize de piele.

21. Material pentru curăţare, material pentru
îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, perii şi alte articole pentru curăţare,
material pentru perii, perii şi articole pentru
confecţionarea periilor, produse pentru curăţare,
statui, figurine, plăci şi obiecte de artă din
materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice şi de toaletă
şi articole de baie, veselă, articole de bucătărie şi
recipient, boluri pentru decoraţiuni florale, boluri
pentru flori, ghivece de ceramic, ghivece de flori,
ghivece de flori din porţelan, ghivece de lut,
bureţi abrazivi, bureţi abrazivi de bucătărie sau
de uz casnic, bureţi abrazivi pentru bucătărie,
bureţi abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curăţare), bureţi artificiali pentru uz casnic,
bureţi de baie, bureţi de curăţat de uz casnic,
bureţi de mare naturali, bureţi de menaj, cârpă
pentru ochelari, cârpe de bumbac pentru curăţat,
cârpe de curăţat, cârpe de şters pentru ştergerea
ochelarilor, cârpe de şters praful, cârpe pentru
curăţare, cârpe pentru lustruit, dozatoare de
săpun, distribuitoare de săpun, distribuitoare
pentru săpun lichid (pentru uz casnic), perii de
baie, perii de curăţare, perii pentru curăţarea
covoarelor, perii pentru haine, perii pentru igiena
personală, ustensile de bucătărie, vase pentru
bucătărie, căni, cutii pentru ceai, ceainice,
coşuri de uz casnic, farfurii din plastic, farfurii
din plastic (veselă), farfurii din sticlă, furculiţe
de servit (ustensile de bucătărie), fructiere,
inele pentru şerveţele, inele pentru şerveţele,
nu din metale preţioase, infuzoare de ceai,
instrumente de uz casnic, linguri pentru gătit
şi servit (ustensile de bucătărie), mănuşi de
bucătărie, oale de gătit, oliviere, pahare din
carton, pahare din hârtie, pahare, vase de
băut şi articole pentru baruri, platouri pentru
aperitive, platouri (veselă), porţelan decorative,
porţelanuri, recipiente de uz casnic, servicii
de cafea (veselă), set recipiente de bucătărie,
seturi de cafea formate din ceşti şi farfurii,
seturi de condiment, seturi de masă (recipient)
pentru condiment, sfeşnice, suporturi de căni,
suporturi pentru aşezat vasele fierbinţi pe masă,
suporturi pentru hârtia de bucătărie, suporturi
pentru beţişoare chinezeşti, suporturi pentru
ceainice, suporturi pentru scobitori, suporturi
pentru şerveţele de masă, tăvi de uz casnic, tăvi
de servit, tigăi, termosuri, ustensile casnice şi de
bucătărie, ustensile de bucătărie, ustensile de
bucătărie din silicon, ustensile de menaj, vase
de bucătărie, vase de ceramic, veselă, veselă,
altele decât cuţite, furculiţe şi linguri, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare de fard, aplicatoare
pentru cosmetic, aplicatoare pentru fardurile de
ochi, aplicatoare pudră, articole pentru curăţarea
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dentară (periuţe), bureţei pentru machiaj, bureţi,
ustensile cosmetice, dipozitive de demachiere,
dispozitive pentru săpun lichid, dozatoare de gel
de duş, dozatoare de săpun, dozatoare de săpun
de mâini, dozatoare pentru creme de îngrijire a
pielii, savoniere.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, seturi de jucării, jucării, jocuri,
articole de joacă şi articole pentru petrecere,
ornamente pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru petrecere şi pomi de Crăciun artificiali,
ornamente pentru pomul de Crăciun (cu excepţia
articolelor de iluminat şi a dulciurilor), ornamente
muzicale pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, publicitate online,
servicii de comenzi online (servicii de vânzare),
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genţi de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de voiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genţi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălţăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuţite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, administrarea afacerilor
comerciale pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrarea afacerilor comerciale
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, servicii de analiză de piaţă privind
vânzarea de bunuri, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de vânzare cu ridicata de
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobile, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genţi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curăţare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2018 02147
(151) 28/03/2018
(732) S.C. INTERPROD INVEST SRL,

ŞOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-4,
JUDEŢUL ILFOV, SAT TUNARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Mezeluri Original Peris

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.

───────
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(210) M 2018 02148
(151) 28/03/2018
(732) S.C. INTERPROD INVEST SRL,

ŞOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-4,
JUD. ILFOV, SAT TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Mezeluri Ferma Peris

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

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.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2018 02149
(151) 28/03/2018
(732) ROMTRUST DISTRIBUTION

SRL, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 222, BL. V52, SC. 1, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
7ty

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 02150
(151) 28/03/2018
(732) NATASHA RUSSIAN LASHES

SRL, ŞOS. COLENTINA NR. 16,
BL. B2, ET. 7, AP. 58, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NATASCIA eyelashes

(531) Clasificare Viena: 03.07.16; 03.07.24;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02151
(151) 28/03/2018
(732) UNILEVER N.V., WEENA 455,

ROTTERDAM, NETHERLANDS,
3013 AL

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)
REXONA START FRESH

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

3. Săpunuri, detergenți, preparate pentru
albit, preparate pentru curățare, produse de
parfumerie, apă de toaletă, produse după ras
(aftershave), colonie, uleiuri esențiale, produse
de aromaterapie, produse/preparate pentru
masaj, deodorante și produse antiperspirante,
preparate pentru îngrijirea scalpului și a părului,
șampoane și balsamuri, coloranți pentru păr,
produse pentru coafarea părului, pastă de
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dinți, preparate pentru spălarea gurii, produse
pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate de
toaletă nemedicinale, preparate pentru baie și
duș, preparate pentru îngrijirea pielii, uleiuri,
creme și loțiuni pentru piele, produse pentru
bărbierit, produse pre-bărbierit și produse după
bărbierit, preparate pentru depilare, preparate
bronzante și preparate de protecție solară,
produse cosmetice, produse pentru machiaj
și produse pentru îndepărtarea machiajului,
vaselină (petroleum jelly), preparate de îngrijire
a buzelor, pudră de talc, vată pentru scopuri
cosmetice, bețișoare cu vată pentru scopuri
cosmetice, tampoane cosmetice, batistuțe
(tissues) sau servețele (wipes), tampoane
cosmetice, batistuțe (tissues) sau servețele
(wipes) impregnate sau pre-umezite (produse
cosmetice), măști de frumusețe, pachete faciale
(produse cosmetice).

───────

(210) M 2018 02152
(151) 28/03/2018
(732) MIHAIL DUMITRESCU, STR.

OLĂNEȘTI NR. 4, BL. 6, SC. B,
AP. 8, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, 240122, VALCEA,
ROMANIA

(540)
BLACK ICE

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

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

───────

(210) M 2018 02153
(151) 28/03/2018
(732) DANIEL BERTEANU, ȘOS. MIHAI

BRAVU NR. 33, BL. P12, SC. A, ET.
3, AP. 9, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021304, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

equatorial playground
for new habits

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu (RGB
255/159/0), roșu (RGB 191/0/0), indigo
(RGB 89/2/66), gri (RGB 58/58/58)

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii știinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2018 02154
(151) 28/03/2018
(732) OCTAVIAN STANCU , STR. MIHAI

EMINESCU NR. 60B, JUD. ILFOV ,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOLCE Freddo PASSIONE
PER IL GELATO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.18; 10.03.04

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
43. Servicii de cofetării, gelaterii, cafenele,
restaurante, baruri, snack-bar-uri, servicii
catering de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2018 02155
(151) 28/03/2018
(732) UNIVERSITATEA POLITEHNICA

TIMIŞOARA, P-TA VICTORIEI
NR. 2, TIMIŞOARA, 300006, TM,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TUDOR
ICLĂNZAN, PIAŢA VICTORIEI
NR.5, SC.D, AP.2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030

(540)

EP Editura POLITEHNICA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 26.01.16; 26.01.18;
20.07.01

(591) Culori revendicate:gri-RGB R133 G 131
B 131, albastru închis-RGB R47 G49
B63, alb

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, caractere
şi clişee tipografice, cărţi, tipărituri, reviste
(publicaţii, periodice), afişe (pe suport hârtie sau
carton), prospecte, material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor).

───────
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(210) M 2018 02156
(151) 28/03/2018
(732) SMACK SANITAR SRL, ŞOS.

PANTELIMON NR. 217, CAM.
1, BL. 201, SC. A, ET. 2, AP.
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GELAMOR
(591) Culori revendicate:albastru, bleu, gri

deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2018 02157
(151) 28/03/2018
(732) SC TOYOTA ROMANIA SRL,

BD. PIPERA NR. 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Inchcape Finance Romania

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.15.01

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

clase:
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, în special
servicii de promovare a produselor financiare.
36. Servicii financiare, servicii de împrumut, de
credit şi de leasing financiar.

───────

(210) M 2018 02158
(151) 28/03/2018
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR. 1,
JUD ILFOV, COMUNA CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
WEMBLEY CROWN

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

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

(210) M 2018 02159
(151) 28/03/2018
(732) 2M PROIECT SRL, STR. BRATES

NR. 1, AP. 27, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400522, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SHOEBAADOO
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(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 05.03.14

(591) Culori revendicate:verde-HEX
#8BAA23, #648311, maro-HEX
#B8793E, #CBAD92, #836244,
#7C5D42, negru-HEX #000000,
#FFFFFF

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

3. Ceară pentru pantofi, cremă pentru pantofi,
creme pentru curăţarea pantofilor, cremă şi
ceară de pantofi.
12. Genţi pentru biciclete.
18. Genţi, genţi sportive, genţi casual, genţi
boston, valize (genţi ), genţi diplomat, genţi
servietă, genţi impermeabile, genţi de mână,
genţi pentru sport, genţi de pânză, genţi din piele,
genţi de plajă, genţi de lucru, genţi pentru şcolari,
genţi pentru cărţi, genţi tip sac, genţi din pânză,
genţi de seară, genţi de stradă, genţi de călătorie,
genţi de umăr, genţi pentru drumeţii, genţi din
blană sintetică.
25. Pantofi de stradă, pantofi de alergat, pantofi
pentru baschet, pantofi fără şireturi, pantofi de
sport, pantofi de pânză, pantofi pentru bebeluşi,
pantofi din piele, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
talpă joasă, pantofi comozi pentru activităţi în
timpul liber.
26. Fermoare pentru genţi.
 

───────



ERATĂ

La depozitul M 2018 01226, publicat în data de 26.03.2018, dintr-o eroare
materială clasa 41 a fost publicată eronat

Corect este:

Educaţie şi formare integrală în domeniul curăţeniei, dezinfectării şi igienei spaţiilor
comerciale; servicii de divertisment sub forma unui serial de televiziune; servicii de
divertisment, şi anume un serial furnizat în reţele de televiziune, de cablu, de internet
şi de comunicaţii fără fir; servicii de divertisment, furnizare de imagini de pe internet;
informaţii în materie de divertisment; publicare de reviste; punerea la dispoziţie a
publicaţiilor electronice on-line (nedescărcabile); publicare de cărţi electronice, reviste;
publicare de materiale pe suporturi de date magnetice sau optice; publicare de muzică
online; închiriere de materiale video, înregistrări audio şi jocuri, inclusiv cartuşe de jocuri
pentru utilizare cu aparate electronice de jocuri; distribuirea de divertisment radio şi TV,
jocuri, filme, muzică; servicii de înregistrare video; închiriere, leasing şi închiriere de
aparate de televiziune sau radio, jocuri, filme, programe şi/sau servicii TV interactive,
înregistrări audio sau video; distribuire sau închiriere de filme cinematografice; închiriere
de aparatură pentru recepţionarea de filme cinematografice, conţinut audio sau video;
furnizarea de informaţii în domeniul divertismentului online; organizarea de competiţii;
toate serviciile mai sus menţionate, furnizate de asemenea online dintr-o bază de date
computerizată, pe internet sau pe un telefon conectat la internet; informaţii din domeniul
divertismentului şi educaţiei furnizate on-line, dintr-o bază de date computerizată sau
o reţea computerizată globală, cu privire la filme, filme cinematografice, documentare,
filme, programe de televiziune, grafice, animaţie şi prezentări multimedia, video şi DVD-
uri, discuri optice de mare densitate şi alte lucrări audiovizuale; furnizarea de publicaţii
electronice on-line (nedescărcabile) cu privire la filme, filme cinematografice,
documentare, filme, programe de televiziune, grafice, animaţie şi prezentări multimedia,
video şi DVD-uri, discuri optice de mare densitate şi alte lucrări audiovizuale; servicii de
divertisment, şi anume, filme, filme cinematografice, documentare, filme, programe de
televiziune, grafice, animaţie şi prezentări multimedia şi alte lucrări audiovizuale care
pot fi vizionate prin intermediul reţelelor informatice şi reţelelor de comunicaţii globale;
furnizare de informaţii cu privire la filme, filme cinematografice, documentare, filme,
programe de televiziune, grafice, animaţie şi prezentări multimedia, video şi DVD-uri,
discuri optice de mare densitate şi alte lucrări audiovizuale care pot fi vizionate prin
intermediul reţelelor informatice şi reţelelor de comunicaţii globale; servicii de informaţii
despre divertisment, şi anume oferire de oportunităţi pentru schimbul de informaţii şi
conversaţii cu privire la o gamă variată de subiecte prin intermediul evenimentelor în
direct şi informaţiilor trimise pe mail; informaţii furnizate online dintr-o bază de date de
calculator sau dintr-o reţea informatică mondială referitoare la filme, filme
cinematografice, documentare, filme, programe de televiziune, grafice, animaţie şi
prezentări multimedia, materiale video şi DVD-uri, discuri optice de mare densitate şi
alte lucrări audiovizuale; furnizare de baze de date conţinând informaţii şi noutăţi
generale cu privire la filme, filme cinematografice, documentare, filme, programe de



televiziune, grafice, animaţie şi prezentări multimedia, video şi DVD-uri, discuri optice
de mare densitate şi alte lucrări audiovizuale; servicii de închiriere, şi anume, închiriere
de filme, filme documentare, filme, filme, înregistrări audio, jocuri video, prezentări
multimedia, cărţi şi publicaţii electronice, înregistrări video, benzi video preînregistrate,
discuri video digitale, înregistrări muzicale, înregistrări multimedia şi jocuri de calculator;
servicii de închiriere, şi anume, închiriere de filme cinematografice, filme documentare,
filme, filme, înregistrări audio, jocuri video, prezentări multimedia, cărţi şi publicaţii
electronice, înregistrări video, benzi video preînregistrate, discuri video digitale,
înregistrări muzicale, înregistrări multimedia şi jocuri de calculator, din reţele de
comunicaţii globale; furnizarea de informaţii, recenzii şi recomandări personalizate în
domeniul divertismentului; furnizarea de informaţii, recenzii şi recomandări personalizate
în domeniul divertismentului prin intermediul reţelelor de comunicaţii globale; furnizarea
de informaţii despre concursuri şi jocuri; organizarea de concursuri cu premii pentru
recunoaşterea excelenţei în domeniul divertismentului; furnizare online de benzi
desenate şi romane grafice care nu pot fi descărcate; furnizarea unui site web care
permite utilizatorilor să revadă scenarii, filme, emisiuni de televiziune, imagini grafice
şi organizatoare grafice cu ilustraţii; furnizarea unui site web cu bloguri şi publicaţii
nedescărcabile în domeniul divertismentului, benzilor desenate, scenariilor, cărţilor,
povestirilor scurte; furnizarea de site-uri web cu informaţii, concursuri, text, materiale
video, audio, publicaţii, toate referitoare la divertisment; furnizare de ştiri şi informaţii în
domeniul divertismentului, referitoare la: informaţii, concursuri, text, materiale video,
audio, publicaţii, toate referitoare la divertisment; recenzii pentru televiziune, filme şi
divertisment; furnizarea unui site web care conţine filme şi materiale video
nedescărcabile; consultanţă în domeniul divertismentului şi al industriei divertismentului;
furnizarea de informaţii în reţele sociale despre divertisment, filme şi emisiuni de
televiziune; furnizare de imagini de pe internet; informaţii în materie de divertisment;
publicare de reviste; punerea la dispoziţie a publicaţiilor electronice on-line
(nedescărcabile); publicare de cărţi electronice, reviste; publicare de materiale pe
suporturi de date magnetice sau optice; publicare de muzică online; închiriere de
materiale video, înregistrări audio şi jocuri, inclusiv cartuşe de jocuri pentru utilizare cu
aparate electronice de jocuri; distribuţie de divertisment radio şi TV, jocuri, filme,
muzică, publicitate şi/sau servicii interactive şi înregistrări video; închiriere, leasing şi
închiriere de aparate de televiziune sau radio, jocuri, filme, programe şi/sau servicii TV
interactive, înregistrări audio sau video; distribuire sau închiriere de filme
cinematografice; închiriere de aparatură pentru recepţionarea de filme cinematografice,
conţinut audio sau video; furnizarea de informaţii în domeniul divertismentului online;
organizarea de competiţii; toate serviciile mai sus menţionate, furnizate de asemenea
online dintr-o bază de date computerizată, pe internet sau pe un telefon conectat la
internet; informaţii din domeniul divertismentului si educaţiei furnizate on-line, dintr-o
bază de date computerizată sau o reţea computerizată globală, cu privire la filme, filme
cinematografice, documentare, filme, programe de televiziune, grafice, animaţie si
prezentări multimedia, video si DVD-uri si alte lucrări audiovizuale; furnizarea de
publicaţii electronice on-line (nedescărcabile) cu privire la filme, filme cinematografice,
documentare, filme, programe de televiziune, grafice, animaţie si prezentări multimedia,
video si DVD-uri si alte lucrări audiovizuale; servicii de divertisment, si anume, filme,
filme cinematografice, documentare, filme, programe de televiziune, grafice, animaţie
si prezentări multimedia si alte lucrări audiovizuale care pot fi vizionate prin intermediul
reţelelor computerizate si reţelelor de comunicaţii globale; furnizare de informaţii cu
privire la filme, filme cinematografice, documentare, filme, programe de televiziune,
grafice, animaţie si prezentări multimedia, inregistrari video si DVD-uri si alte lucrări



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



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



unei baze de date cu funcţie de căutare cu conţinut audio, video şi audiovizual
disponibile pe internet, în reţele de telecomunicaţii şi reţele de telecomunicaţii fără fir
în domeniul divertismentului; furnizarea de informaţii despre divertisment cu privire la
conţinut audio, video şi audiovizual în reţele sociale; consultanţă în domeniul
divertismentului şi al industriei divertismentului; furnizarea de informaţii în reţele sociale
despre divertisment, filme şi emisiuni de televiziune; furnizare de servicii de informare,
consultanţă şi consiliere referitoare la cele menţionate anterior.


