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(540)

? ENIGMA INTEGRAME

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
(531) Clasificare Viena:260416; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Reviste periodice cuprinzând: integrame,
rebusuri, sudoku, jocuri; reviste (publicaţii
periodice); reviste bulevardiere cu desene;
reviste ca suplimente la ziare; reviste care
conţin jocuri video şi pe calculator; reviste cu
postere; reviste cu programul TV; reviste de
benzi desenate; reviste de calculatoare; reviste
de călătorii; reviste de muzică; reviste de
strategie pentru jocuri video; reviste
distribuite în avioane; reviste generaliste;
reviste juridice; reviste medicale; reviste în
domeniul jocurilor şi jocurilor de noroc;
publicaţii educative (tipărituri); publicaţii
imprimate; publicaţii imprimate în domeniul
calculatoarelor; publicaţii periodice tipărite în
domeniul artelor figurative; publicaţii

periodice tipărite în domeniul dansului;
publicaţii periodice tipărite în domeniul
filmelor; publicaţii periodice tipărite în
domeniul teatrului; publicaţii periodice
tipărite în domeniul turismului; publicaţii
(tipărituri) promoţionale; reproduceri artistice
imprimate; reproduceri artistice tipărite;
reproduceri color (tipărituri); articole de
papetărie şi accesorii educative; diagrame;
fonturi; materiale de legătorie cărţi şi
documente; aparate sau dispozitive de copiere;
bobine pentru panglicile de cerneală; maşini
de pliat hârtia (din categoria articole pentru
birou); maşini de scris; maşini de scris
electrice; maşini de scris electronice;
numerotatoare; elemente de dactilografiere
pentru maşini de scris; elemente de scriere
sferice pentru maşini de scris; cerneală de
caligrafie; cerneală de scris; cerneală pentru
desen; articole de papetărie din hârtie pentru
birou; articole de papetărie; articole de
papetărie pentru birou; articole de papetărie
pentru cadouri; articole de papetărie pentru
petreceri; articole de papetărie pentru scris;
articole de papetărie, confecţionate din hârtie;
etichete adezive; etichete adezive din hârtie;
etichete adezive tipărite; etichete cu adrese;
etichete de hârtie cu ştergere umedă; etichete
de identificare din hârtie; etichete de papetărie
întărite; etichete din hârtie de preţ; etichete din
hârtie; etichete din hârtie sau carton; hârtie;
hârtie şi carton; hârtie pentru reviste; hârtie şi
carton industriale; hârtie adezivă pentru luat
notiţe; hârtie autocopiativă (papetărie); hârtie
autocopiativă fără carbon; hârtie cu antet;
hârtie de blocnotes; hârtie de calc; hârtie de
copiat (articole de papetărie); hârtie de fax;
hârtie de probe; hârtie de scrisori; hârtie
fluorescentă; hârtie folosită în industria artei
grafice; hârtie laminată; hârtie liniată (produse
finisate); hârtie milimetrică; hârtie milimetrică
(produs finit); hârtie pentru ambalarea cărţilor;
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hârtie pentru etichete; hârtie pentru
fotocopiere; hârtie pentru imprimare cu laser;
hârtie pentru maşini de scris; hârtie pentru
plicuri; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru
scrisori (produse finite); hârtie xerografică;
suporturi pentru afişe din hârtie sau carton;
materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite;
cărţi în domeniul jocurilor şi jocurilor de
noroc; afişe; anuare (publicaţii tipărite);
broşuri; broşuri referitoare la jocuri; coperte
(coperţi) de reviste; periodice; periodice
tipărite; pliante; material plastic pentru
ambalat; reproduceri grafice (tipărituri).
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; difuzare de anunţuri
comerciale; difuzare de anunţuri publicitare;
difuzare de anunţuri publicitare prin Internet;
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele de
comunicaţii online; difuzare de materiale de
reclamă, de marketing şi publicitare; difuzare
de materiale publicitare online; difuzare de
materiale publicitare pentru terţi; difuzare de
materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea
de comunicaţii on-line pe Internet; difuzare de
materiale publicitare prin poştă; difuzare de
materiale publicitare şi promoţionale;
difuzarea de anunţuri publicitare şi anunţuri
comerciale; difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broşuri şi material tipărit); difuzarea
publicităţii pe Internet pentru terţi; distribuire
de anunţuri publicitare; distribuire de texte
publicitare; distribuirea de materiale
promoţionale; distribuirea de materiale
promoţionale tipărite prin poştă; distribuţie de
fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi mostre
în scop publicitar; distribuţie de produse în
scopuri publicitare; distribuţie de prospecte şi
de mostre cu scop publicitar, dlstribuţie de
reclame pe stradă; distribuţie şi difuzare de
materiale publicitare (pliante, prospecte,

material tipărit, mostre); organizarea
distribuţiei de mostre publicitare; organizarea
distribuţiei de mostre publicitare pe baza
chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului; organizarea distribuţiei de texte
publicitare pe baza chestionarelor efectuate
prin intermediul telefonului; promovare
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuirea de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale; promovarea de
bunuri şi servicii pentru terţi prin distribuirea
de carduri de reduceri; promovarea produselor
şi serviciilor terţilor, prin distribuirea de
cupoane; propagare stradală de materiale
publicitare; publicitate directă prin poştă;
publicitate directă prin poştă pentru atragerea
de noi clienţi şi menţinerea bazei de clienţi
existente; publicitate prin corespondenţă;
servicii de difuzare de materiale publicitare;
servicii de publicitate directă prin poştă
furnizate de întreprinderi specializate;
prezentări de produse şi servicii de afişare a
produselor; decorarea vitrinelor; demonstraţie
de vânzare (pentru terţi); organizare de
demonstraţii în scopuri publicitare; organizare
de prezentări în scop comercial; organizarea
de prezentări în scopuri publicitare;
organizarea şi desfăşurarea de prezentări de
produse; pregătire şi prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare; prezentare
de bunuri si servicii; prezentare de bunuri şi
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul aşa-ziselor servicii de achiziţii
prin intermediul televiziunii şi la domiciliu;
prezentare de echipament fotografic (în
scopuri publicitare); prezentare de produse;
prezentare de produse financiare în mijloace
de comunicare, pentru vânzarea cu amănuntul;
prezentare de produse în scopuri
promoţionale; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; servicii de publicitate
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prin afişarea de reclame pe baloane; servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare; asistenţă în domeniul
promovării firmelor; asistenţă în marketing;
consultanţă în publicitate şi marketing;
furnizare de consultanţă în marketing în
domeniul mediilor sociale; furnizare de
servicii de consiliere în marketing pentru
producători; furnizare de servicii de informare
şi consiliere în domeniul comerţului
electronic; organizare de promoţii prin
mijloace audiovizuale; servicii de consiliere
privind marketingul; organizare de programe
de fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale,
promoţionale sau publicitare; organizare şi
administrare de programe de fidelitate pentru
clienţi; organizare şi gestionare de programe
de stimulare şi fidelizare comerciale;
organizare, exploatare şi monitorizare a
programului de stimulare în scop comercial;
organizare, gestionare şi monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienţi;
organizare, gestionare şi monitorizare a
programelor de stimulare şi fidelizare;
organizare, gestionare şi monitorizare a
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare; promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienţilor;
promovarea produselor şi serviciilor terţilor
prin administrarea vânzărilor şi programelor
cu stimulente promoţionale care implică
timbre comerciale; consultanţă cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relaţiilor
publice; închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei;
furnizare  de  servic i i  publ ic i tare
computerizate; furnizare de spaţii publicitare;
furnizare de spaţii publicitare prin mijloace
electronice sau reţele informatice globale;
furnizare de spaţiu pe pagini web pentru
promovarea de produse şi servicii; furnizare
de spaţiu publicitar în medii electronice;

furnizare de spaţiu publicitar într-o reţea
informatică globală; furnizare şi închiriere de
spaţiu publicitar pe Internet; furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste; organizare pentru dispunerea de
spaţiu publicitar în ziare; închiriere de panouri
de afişare (panouri publicitare); închiriere de
panouri publicitare; închiriere de panouri
publicitare digitale; închiriere de spaţii
publicitare; închiriere de spaţii publicitare în
trenuri; închiriere de spaţiu publicitar online;
închiriere de spaţiu publicitar pe Internet;
închiriere de spaţiu publicitar pe Internet
pentru anunţuri de angajare; închiriere de
spaţiu publicitar în broşuri; închiriere de
spaţiu publicitar în proprietăţi feroviare;
închiriere de spaţiu publicitar şi material
publicitar; închiriere de timp publicitar în
cinematografe; închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; activităţi
publicitare, în special cu privire la reţele de
telematică şi de telefonie; actualizarea
informaţiilor publicitare într-o bază de date
computerizată; administrare a programelor de
stimulare pentru promovarea vânzării de
produse şi servicii ale terţilor; afişe
publicitare; afişare de anunţuri publicitare
pentru terţi; agenţii de publicitate; anunţuri
clasificate; asistenţă comercială cu privire la
imaginea comercială; asistenţă pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate; asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză; asistenţă în afaceri
privind identitatea corporativă; asistenţă în
domeniul comercializării produselor; asistenţă
în materie de management pentru promovarea
afacerilor; campanii de marketing; colectarea
de informaţii privind publicitatea; compilare
de anunţuri publicitare; compilare de anunţuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe Internet; compilare de anunţuri publicitare
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pentru utilizare pe Internet; compilare,
producţie şi diseminare de material publicitar;
concepere de broşuri publicitare; concepere de
fluturaşi publicitari; concepere de logouri
publicitare; concepere de material publicitar;
consultanţă cu privire la căutarea de sponsori;
consultanţă în domeniul managementului
afacerilor şi al marketingului; creare de texte
publicitare; creare de texte publicitare şi în
scop promoţional; cronică publicitară; căutare
de sponsorizare; derularea campaniilor
promoţionale pentru întreprinderi comerciale;
dezvoltare de campanii promoţionale;
dezvoltare de strategii şi concepte de
marketing; dezvoltarea şi implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane;
editare şi actualizare de texte publicitare;
estimări pentru marketing; expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale; furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcţie de
căutare; furnizare de informaţii de marketing;
furnizare de informaţii de marketing prin
site-uri web; furnizare de informaţii de
marketing în afaceri; furnizare de informaţii
publicitare; furnizare de modele în scopuri
publicitare; intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane; intermediere
de contracte de publicitate şi promovare
pentru alte persoane; intermediere publicitară;
intermediere publicitară în cinematografe;
management promoţional pentru persoane
celebre; marketing; marketing comercial (în
afară de comercializare); marketing de baza de
date; marketing de produse; marketing de
produse şi servicii pentru alte persoane;
marketing de referinţă; marketing direct;
marketing financiar; marketing imobilia;
marketing pe Internet; marketing pentru
evenimente; marketing promoţional; mostre
de produse; negociere de contracte de
publicitate; organizare de lansări de produse;
organizare de prezentări în scopuri publicitare;

organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare; organizare şi coordonare de
evenimente de marketing; organizare şi
coordonare de evenimente promoţionaie de
marketing pentru terţi; organizare şi plasare de
reclame; organizare şi realizare de evenimente
promoţionaie; organizare şi realizare de
evenimente publicitare; organizarea de
concursuri în scopuri publicitare; organizarea
de publicitate; organizarea de trageri la sorţi
cu premii în scopuri promoţionaie; planificare
de strategii de marketing; plasare de reclame;
plasarea de anunţuri publicitare pentru terţi;
pregătire de anunţuri publicitare personalizate,
în folosul terţilor; pregătire de campanii
publicitare; pregătire de documente
publicitare; pregătire de liste de adrese poştale
pentru servicii de publicitate directă prin poştă
(cu excepţia comercializării); pregătire de
materiale promoţionaie şi de comercializare
pentru terţi; pregătire de publicaţii publicitare;
pregătire şi plasare de anunţuri publicitare de
exterior pentru terţi; pregătire şi plasare de
anunţuri publicitare pentru terţi; pregătire şi
realizare de planuri şi concepte media şi de
publicitate; pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate; prezentare de
firme pe internet şi în alte medii de
comunicare; prezentare de firme şi produse şi
servicii ale acestora pe Internet; producţie de
publicitate televizată şi radiofonică; producţie
de clipuri publicitare; producţie de emisiuni de
teleshopping; producţie de material publicitar
vizual; producţie de material publicitar şi
anunţuri publicitare; producţie de materiale
publicitare; producţie de programe de
teleshopping; producţie de reclame
cinematografice; producţie de reclame radio;
producţie de înregistrări audio în scopuri de
marketing; producţie de înregistrări audio în
scopuri publicitare; producţie şi distribuţie de
reclame la radio şi la televiziune; proiectare de
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studii de marketing; promovare (publicitate)
de concerte; promovare (publicitate) de
călătorii; promovare a vânzărilor de produse
din industria modei prin articole promoţionaie
în reviste; promovare a vânzărilor de produse
şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionaie; promovare a vânzărilor pentru
terţi prin programe de timbre comerciale;
promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale; promovare computerizată de
afaceri; promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; promovare de
competiţii şi evenimente sportive; promovare
de concerte muzicale; promovare de
evenimente speciale; promovare de produse şi
servicii ale altor persoane prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare; promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin
intermediul anunţurilor publicitare pe pagini
de Internet; promovare de produse şi servicii
ale terţilor prin intermediul unui program
preferenţial pentru clienţi; promovare de
produse şi servicii ale terţilor prin programe
de carduri de reduceri; promovare de produse
şi servicii ale terţilor printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate; promovare de
produse şi servicii pentru terţi; promovare de
produse şi servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive; promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale; promovare de servicii
de asigurare, în numele unor terţi; promovare
de servicii financiare şi de asigurări, în
numele terţilor; promovare online de reţele
informatizate şi pagini web; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online; promovarea afacerii (publicitate);
promovarea comercială; promovarea
desenelor altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web; promovarea
muzicii altor persoane prin furnizarea de

portofolii online pe un site web; promovarea
operelor de artă ale altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web;
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet; promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-şi asocia produsele şi
serviciile cu activităţi sportive; promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-şi asocia
produsele şi serviciile cu competiţii sportive;
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-şi
asocia produsele şi serviciile cu programe de
premiere; promovarea serialelor (filme) pentru
terţi; promovarea vânzării de servicii (în
numele terţilor) prin reclame publicitare;
promovarea vânzărilor; promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane; promovarea vânzărilor pentru
terţi; publicare de materiale imprimate în
scopuri publicitare; publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic; publicare de materiale
promoţionale; publicare de materiale
publicitare; publicare de materiale publicitare
online; publicare de materiale şi texte
publicitare; publicare de texte publicitare;
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare; publicarea de broşuri
publicitare; publicitate; publicitate cu răspuns
direct; publicitate la produsele şi serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcţie de căutare; publicitate
on-line într-o reţea informatizată; publicitate
online; publicitate pentru bunurile şi serviciile
altor comercianţi, care dau posibilitatea
clienţilor să vizualizeze şi să compare în mod
convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianţi; publicitate pentru cinematografe;
Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidenţiale; publicitate pentru produsele altor
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comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vadă şi să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianţi; publicitate pentru
site-urile web ale firmelor; publicitate pentru
terţi pe internet; publicitate prin Internet
pentru vânzare de automobile; publicitate prin
bannere; publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin Internet;
publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afişare; publicitate prin
intermediul reţelelor de telefonie mobilă;
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare; publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice; publicitate
promoţională pentru proiecte de explorare;
publicitate promoţională privind pregătirea în
filozofie; publicitate radio şi de televiziune;
publicitate radiofonică; publicitate referitoare
la produse farmaceutice şi de imagistică in
vivo; publicitate televizată; publicitate în
cinematografe; publicitate în domeniul
turismului şi călătoriilor; publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate;
publicitate în reviste; publicitate în reviste,
broşuri şi ziare; publicitate în sectorul
transport şi livrare; publicitate şi marketing;
publicitate şi reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poştei; publicitate,
inclusiv promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin sponsorizare şi contracte de
licenţă referitoare la evenimente sportive
internaţionale; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse; reactualizarea
materialelor publicitare; realizare de anunţuri
publicitare pentru terţi; realizare de broşuri
publicitare; realizare de material publicitar;
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare; realizarea de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audiovizuale cu

caracter promoţional; redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare; redactare de texte
publicitare; reproducere de material publicitar;
servicii de administrare a comunităţilor
online; servicii de agenţie de marketing;
servicii de agenţie pentru promovarea
personalităţilor sportive; servicii de agenţii de
modele; servicii de agenţii de modele pentru
promovarea vânzărilor; servicii de agenţii de
modele în scopuri publicitare; servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web;
servicii de creare de mărci (publicitate şi
promovare); servicii de cumpărare de media;
servicii de evaluare a mărcilor; servicii de
grafică publicitară; servicii de identitate
corporativă; servicii de informaţii privind
publicitatea; servicii de lansare de produse;
servicii de layout în scopuri publicitare;
servicii de marketing; servicii de marketing
comercial; servicii de marketing furnizate prin
intermediul reţelelor digitale; servicii de
marketing prin telefon (nu pentru vânzări);
servicii de marketing privind motoarele de
căutare; servicii de marketing promoţional
folosind mijloace audiovizuale; servicii de
marketing în domeniul călătoriilor; servicii de
marketing în domeniul restaurantelor; servicii
de marketing în domeniul stomatologiei;
servicii de studii de piaţă merchandising;
servicii de modele în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor; servicii de planificare
pentru publicitate; servicii de poziţionare a
mărcilor (testarea pieţei); servicii de
prezentare a produselor către public; servicii
de promovare; servicii de promovare a
afacerilor prestate prin telex; servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon;
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servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale; servicii de promovare
şi publicitate; servicii de publicitate
comercială legate de francizare; servicii de
publicitate constând din panouri cu două feţe
purtate pe umeri de persoane; servicii de
publicitate digitală; servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la radio şi
la televizor; servicii de publicitate furnizate
florarilor; servicii de publicitate furnizate pe
Internet; servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date; servicii de
publicitate oferite de o agenţie specializată în
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerţului
local; servicii de publicitate pentru alte
persoane; servicii de publicitate pentru aparate
de imagistică în vivo; servicii de publicitate
pentru arhitecţi; servicii de publicitate pentru
bijuterii; servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi; servicii de
publicitate pentru industria literară; servicii de
publicitate pentru jocuri de baseball; servicii
de publicitate pentru produse cosmetice;
servicii de publicitate pentru produse de
imagistică în vivo; servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie; servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice;
servicii de publicitate pentru promovarea
brokerajului de acţiuni şi de alte titluri de
valoare; servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor; servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic;
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la
afecţiunile medicale; servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele şi iniţiativele de mediu;
servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi; servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse; servicii de

publicitate prin intermediul textelor afişate pe
ecrane de televiziune; servicii de publicitate
privind industria automobilelor; servicii de
publicitate privind industria marină şi
maritimă; servicii de publicitate privind
industria turismului; servicii de publicitate
privind lucrări publice; servicii de publicitate
privind produse farmaceutice pentru tratarea
diabetului; servicii de publicitate privind
sectoarele de transport; servicii de publicitate
privind serviciile financiare; servicii de
publicitate privind vânzarea de vehicule
motorizate; servicii de publicitate în domeniul
imobiliar; servicii de publicitate în presă;
servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin bloguri; servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin canalele de
comunicare; servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială; servicii de publicitate şi promovare,
precum şi servicii de consultanţă aferente;
servicii de publicitate, promovare şi relaţii
publice; servicii de reclamă şi publicitate;
servicii de redacţie in scopuri publicitare;
servicii de strategie de marcă; servicii
promo ţ ionale comerciale;  servici i
promoţionale furnizate prin telefon; servicii
publicitare cu privire la crearea identităţii
corporative şi de brand; servicii publicitare de
tip ""pay per click""; servicii publicitare
pentru cărţi; servicii publicitare pentru
hoteluri; servicii publicitare privind baze de
date; servicii publicitare privind investiţiile
financiare; servicii publicitare privind
recrutarea de personal; servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile; servicii
publicitare privind ziarele; servicii publicitare
în materie de prestaţii comerciale;
sponsorizare in vederea promovării; testare de
marcă (publicitate); închiriere de material
publicitar; închiriere de orice tip de materiale
publicitare sau de prezentare comercială;
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închiriere de panouri în scopuri publicitare;
întocmirea de texte de publicitate comercială;
servicii de intermediere referitoare la
publicitate.
42 Servicii de creare de mărci (design).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02209
(151) 31/03/2017
(732) ONCESCU MIHAI ANDREI, Str. I.

L. Caragiale nr. 4, judeţul Ilfov, ,
TUNARI ROMANIA 

(540)

STARK ONE

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02213
(151) 31/03/2017
(732) BĂDESCU CIPRIAN FLORIN, Bd.

Banu Manta nr. 26, bl. 19A, et. 3, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JOB SHARK

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:030902; 030924;

260115; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini automate de vânzare.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02214
(151) 31/03/2017
(732) BĂDESCU CIPRIAN FLORIN, Bd.

Banu Manta nr. 26, bl. 19A, et. 3, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

techtalent

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini automate de vânzare.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02215
(151) 31/03/2017
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Elefterie nr. 18, Elefterie Office
Building et. 1, birou A, sector 5,
50525, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Salmex

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

5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02216
(151) 31/03/2017
(732) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, 011132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ATELIERUL DE BUSINESS
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de relaţii cu publicul;
organizare de prezentări, expuneri şi
demonstraţii în scop comercial; servicii de
târguri şi expoziţii comerciale; coordonare şi
organizare de expoziţii, evenimente şi
demonstraţii cu scop comercial sau
antreprenorial; servicii de fidelizare, motivare
şi recompensare; servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod şi servicii de informare a
consumatorilor; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; vânzare prin licitaţie publică;
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative; prelucrarea administrativa a
datelor; servicii de consultanţă în afaceri
comerciale; analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare; studii de piaţă;
colectarea şi sistematizarea datelor de afaceri;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
36 Servicii de asigurare; subscriere de
asigurări, estimări şi evaluări pentru scopuri
de asigurare; servicii de garanţie; servicii
imobiliare; brokeraj cu garanţii reale
imobiliare; servicii financiare privind
furnizarea de bonuri valorice pentru achiziţia
de bunuri; servicii de depunere în casete
valorice; servicii financiare, monetare şi
bancare; schimb valutar; servicii de
tranzacţionare de mărfuri şi titluri de valoare;
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar; servicii de recuperare a datoriilor şi
de factoring; servicii de investiţii; investirea
fondurilor; subscrieri financiare şi emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiţii);
tranzactii şi transferuri financiare, servicii de

plată; servicii bancare cu numerar, cec şi
ordine de plată; servicii de carduri; servicii
fiscale şi vamale; servicii de informare,
consiliere şi consultanţă financiară; evaluare
financiară şi furnizare de rapoarte de credit;
servicii de evaluare; planificare financiară;
servicii de finanţare; servicii privind capitalul
de risc; colectarea de fonduri şi sponsorizare;
servicii de evaluare financiară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02217
(151) 31/03/2017
(732) ALTERA CORPORATION, 101

Innovation Drive, 95134, San Jose
S.U.A. CALIFORNIA

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

HYPERFLEX

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

9 Semiconductori electrici, circuite integrate;
circuite integrate logice programabile;
microprocesoare; software (programe) de
calculator pentru a fi utilizat în proiectarea şi
o p e r a r e a  s e m i c o n d u c t o r i l o r ,
microprocesoarelor, circuitelor integrate şi
circuitelor integrate logice programabile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02218
(151) 31/03/2017
(732) BUDA IOAN, Str. Teiului nr. 34,

judeţul Timiş, , RECAS ROMANIA 

(540)

Ionica Ardeleanu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02219
(151) 31/03/2017
(732) COZMA IULIA CECILIA, Str.

Valea Jichisului nr. 15B, judeţul Cluj,
405200, DEJ ROMANIA 

(540)

mix-vit

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

270501; 270511; 270512; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Sucuri; sucuri de legume (băuturi); sucuri
carbogazoase; concentrate de sucuri de fructe;
amestec de sucuri de fructe; sucuri de fructe

utilizate ca băuturi; băuturi nealcoolice care
conţin sucuri de legume; băuturi nealcoolice
care conţin sucuri de fructe; băuturi din fructe
şi sucuri de fructe; sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice); băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe;
băuturi constând dintr-un amestec de fructe şi
sucuri de legume.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02205
(151) 31/03/2017
(732) RADU ADRIAN-GABRIEL, Str.

Grădina Veche nr. 80, Jud. Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

MILA 14 DELTA DUNARII

(591) Culori revendicate:gri, negru,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:010301; 030716;
030724; 270501; 270711; 290113;  
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(511) Produse şi/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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02206
(151) 31/03/2017
(732) S.C. CLINICA DERYY S.R.L.,

Calea Victoriei nr. 30, Jud. Arad, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Clinica Deryy

(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri
(531) Clasificare Viena:050112; 270501;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02207
(151) 31/03/2017
(732) DELGAZ GRID S.A., B-dul

Pandurilor, nr. 42, et. 4, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

DELGAZ grid
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(591) Culori revendicate:roşu (Warm Red C
şi U)

(531) Clasificare Viena:260301; 260323;
270501; 290101;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii; servici de
distribuţie energie electrică şi gaze naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02208
(151) 31/03/2017
(732) DELGAZ GRID S.A., B-dul

Pandurilor, nr. 42, et. 4, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

DELGAZ grid

(591) Culori revendicate:roşu, (pantone
Warm Red C şi U)

 
(531) Clasificare Viena:260301; 260323;

270501; 290112;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii; servici de
distribuţie energie electrică şi gaze naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02210
(151) 31/03/2017
(732) Bioscience Ltd., 2nd Floor, 13 John

Princes Street, W1G 0JR, LONDON
REGATUL UNIT 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Bioson

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

5 Produse farmaceutice şi de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical;
suplimente alimentare pentru uz uman;
suplimente nutritive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02200
(151) 31/03/2017
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii

nr.124, Judeţul Cluj, 400632, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:2805;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare 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,
ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02199
(151) 31/03/2017
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii

nr.124, Judeţul Cluj, 400632, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

PUNE BILA LENEŞĂ LA LUCRU

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare 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,
ierbicide.
35 Publicitate; actiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02198
(151) 31/03/2017
(732) SPIRIDON VIOREL, Str. Costila nr.

4, bl. P1, sc. 1, ap. 59, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Daleacu

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02220
(151) 31/03/2017
(732) FABIANUS AGREMENT S.R.L.,

Calea Giuleşti nr. 345, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Fanc'S

 
(531) Clasificare Viena:011521; 030114;

030123; 030124; 050120; 110303;
240902; 250119; 270501;  

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

32 Bere şi produse de bere; băuturi
nealcoolice; băuturi pentru sportivi; preparate
pentru fabricarea băuturilor; băuturi pe baza
de nuci şi de soia; ape minerale (băuturi);
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe; sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice);

siropuri de fructe; siropuri pentru pregatirea
băuturilor cu arome de fructe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02221
(151) 31/03/2017
(732) S.C. PALESTRA S.R.L., Str. Nicolae

Costin nr. 24, judeţul Iaşi, 700373,
IAŞI ROMANIA 

(540)

FIT4PRO

  
(531) Clasificare Viena:010104; 050702;

260517; 260518; 270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente dietetice de hrană, suplimente
dietetice, suplimente alimentare proteice,
preparate farmaceutice cât şi preparate sanitare
adaptate la uz medical; vitamine şi preparate
cu vitamine sub orice formă, aditivi alimentari
care conţin de exemplu minerale,
oligoelemente, aminoacizi, acizi, enzime
bacterii, preparate pentru creşterea, pierderea
sau controlul greutăţii corporale, preparate pe
bază de plante medicinale sau alte plante;
preparate dietetice, suplimente de alimente şi
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substanţe alimentare folosite pentru înlocuirea
de mese alimentare, adaos în greutate,
pierdere în greutate sau control greutate;
substanţe alimentare medicale şi suplimente
de hrană incluzand pe acelea bazate pe
vitamine minerale, ierburi, proteine şi/sau
carbohidranţi; suplimente nutritve sub formă
de batoane nutritive; pilule antioxidante,
pilule pentru slăbit, pilule pentru suprimarea
apetitului.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului destinate
sportivilor.
30 Suplimente alimentare nemedicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02222
(151) 31/03/2017
(732) FOTO OAK STUDIO SR-D, Str.

Sergentului nr. 63, Judeţul Dolj,
206207, CARCEA ROMANIA 

(540)

OAK EVENTS - CABINE FOTO

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

270511;  

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

9 Aparate fotografice; echipamente
fotografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02223
(151) 31/03/2017
(732) PORUMBEL MIHAI-OCTAVIAN,

Str. Nerva Traian nr. 17-19, bl. M70,
sc. 1, et. 4, ap. 15, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) STROIE IONEL-LAURENŢIU, Str.
Vulcan Judeţu nr. 31-35, bl. B3A, sc.
1, ap. 4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Văcutza

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

(531) Clasificare Viena:011725; 030402;
030413; 240711; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


