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Cereri Mărci publicate în 28/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06618 21/11/2018 S.C. GOLD GLASS S.R.L. CRYSAZ PREMIUM

LEGOFERT

3 M 2018 07768 21/11/2018 SC ROTAS CONSTRUCT
INVEST SRL

Rotas

4 M 2018 07811 21/11/2018 BITHAT SOLUTIONS SRL Documenta

5 M 2018 07812 21/11/2018 CRICVE SRL

6 M 2018 07813 21/11/2018 SC CASA RASNOVEANA SRL CASA RÂȘNOVEANĂ

7 M 2018 07814 21/11/2018 TALENT TRAINING SRL VOLTAJ VOCAL &
INSTRUMENTAL TRAINING
ACADEMY

8 M 2018 07815 21/11/2018 MATE-BOGDAN IORGA MERINDOLIA

9 M 2018 07816 21/11/2018 PIANUL COPILARIEI SRL Pianul Copilăriei

10 M 2018 07817 21/11/2018 BITHAT SOLUTIONS SRL SmartDocs

11 M 2018 07818 21/11/2018 GREENLIMEENTERTAINMENT
SRL

ADSTXT

12 M 2018 07819 21/11/2018 MERCURIAL S.R.L. OXYGEN

13 M 2018 07820 21/11/2018 MERCURIAL S.R.L.

14 M 2018 07821 21/11/2018 MERCURIAL S.R.L. OXYGEN

15 M 2018 07822 21/11/2018 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE
PORUMB DIN ROMANIA

Mandru ca sunt fermier!

16 M 2018 07823 21/11/2018 SC OPTIC PARTNER SRL ENZO

17 M 2018 07824 21/11/2018 ARCTIC SA Steam Clean

18 M 2018 07825 21/11/2018 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE
PORUMB DIN ROMANIA

De la fermieri pentru fermieri!

19 M 2018 07826 21/11/2018 SC DEPOZITUL DE TABLA
INTERNATIONAL SRL

DT Indiana

20 M 2018 07827 21/11/2018 SC DEPOZITUL DE TABLA
INTERNATIONAL SRL

DT Canadiana

21 M 2018 07828 21/11/2018 SC DEPOZITUL DE TABLA
INTERNATIONAL SRL

DT SmartFix

22 M 2018 07829 21/11/2018 SC GSTIC MARKETING SRL ONLINE MASTERY

2 M 2018 06768 14/11/2018 SC AFR FERT-PROTECT
PLANT SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 07830 21/11/2018 DIHIGO OMAR SECADA

DOINA IANCULESCU
LEVEL UP

24 M 2018 07831 21/11/2018 GRACIANA MEDEA STORE
SRL

Graciana Medea shoes &
accesories

25 M 2018 07832 21/11/2018 OVIDIU CHILOM MelECO DIN DRAGOSTE
PENTRU MIERE

26 M 2018 07833 21/11/2018 S.C. IVT SCULE S.R.L. KRONBERG

27 M 2018 07834 21/11/2018 HOMEFRESH SRL homefresh

28 M 2018 07835 21/11/2018 FITT INSTAL TRADE SRL TERMOSTAT CU UNDE RADIO
NEPROGRAMABIL TORline

29 M 2018 07837 21/11/2018 BIO-SYNERGIE ACTIV SRL KOLODIUM FORTE

30 M 2018 07838 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Eugenia ORIGINAL Biscuiți cu
multă cremă de cacao

31 M 2018 07839 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Eugenia BLACK & WHITE
biscuiți sandwich cu cremă de
lapte

32 M 2018 07840 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Eugenia Biscuiți sandwich cu
multă cremă de cacao

33 M 2018 07841 21/11/2018 METEOR PRESS SRL O CARTE PENTRU FIECARE

34 M 2018 07842 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Eugenia DARK BISCUIȚI
SANDWICH CU CREMĂ DE
CACAO

35 M 2018 07843 21/11/2018 MARIUS TUCA MARIUS TUCA SHOW

36 M 2018 07844 21/11/2018 VODAFONE ROMÂNIA SA Super RED

37 M 2018 07845 21/11/2018 VODAFONE ROMÂNIA SA Super RED

38 M 2018 07846 21/11/2018 ASOCIAŢIA ADINKARELA ADINKARELA

39 M 2018 07847 21/11/2018 DIANA CĂTĂLINA PASCU REVISTA SHUKAR

40 M 2018 07848 21/11/2018 MARIA-COSMINA
CONSTANTIN

enGAS

41 M 2018 07850 21/11/2018 ADINA-MARI-NATALI
ROSENFELD

ARÉTA

42 M 2018 07851 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Eugenia junior cu lapte şi miere

43 M 2018 07852 21/11/2018 CHOCCO MAX PROD SRL Royal Queen B

44 M 2018 07853 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Eugenia Biscuiţi cu multă cremă
aromă de lămâie

45 M 2018 07854 21/11/2018 CHOCCO MAX PROD SRL BEM BEM
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2018 07855 21/11/2018 Concept Apps Development SRL Zebra Car

47 M 2018 07856 21/11/2018 VIVRE DECO SA home, lovely home

48 M 2018 07857 21/11/2018 FRUIT SHIPPERS LIMITED BONITA

49 M 2018 07858 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Eugenia Biscuiţi cu multă cremă
de lapte aromă de vanilie

50 M 2018 07859 21/11/2018 Amazon Europe Core Sarl AMFIT NUTRITION

51 M 2018 07860 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Dieta

52 M 2018 07861 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Eugenia MINI BISCUIŢI
SANDWICH CU CREMĂ DE
CACAO

53 M 2018 07862 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Diet

54 M 2018 07863 21/11/2018 HELVETIC IMPEX SRL ISONEM

55 M 2018 07864 21/11/2018 SC DOBROGEA BISCUIT SRL Eugenia ORIGINAL Biscuiţi cu
multă cremă de cacao

56 M 2018 07865 21/11/2018 ALNIK GASTRO S.R.L. IL CAPO authentic italian food



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/11/2018

(210) M 2018 06618
(151) 21/11/2018
(732) S.C. GOLD GLASS S.R.L.,

STR. LT. COL. DUMITRU
PAPAZOGLU NR. 60, ET. 1, AP. 10,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031204,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRYSAZ PREMIUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.

───────

SRL, ŞOS. ŞTEFĂNEŞTI NR. 3,
JUDEŢUL ILFOV, ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

(540)
LEGOFERT

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, preparate
pentru călirea şi sudura metalelor, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/e industriei.

───────

(210) M 2018 07768
(151) 21/11/2018
(732) SC ROTAS CONSTRUCT INVEST

SRL, STR. 22 DECEMBRIE 1989
NR. 167, JUD. CONSTANŢA,
LUMINA, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Rotas

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07811
(151) 21/11/2018
(732) BITHAT SOLUTIONS SRL, STR.

DANIEL DANIELOPOLU NR. 4-6,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Documenta

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.08; 26.04.09; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue U)

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

9. Software pentru computere.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────

(210) M 2018 06768
(151) 14/11/2018
(732) SC AFR FERT-PROTECT PLANT
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(210) M 2018 07812
(151) 21/11/2018
(732) CRICVE SRL, STR. PICTOR

THEODOR AMAN NR. 46, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.05.09; 03.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină, produse cerealiere preparate,
destinate consumului uman, fulgi de porumb,
fulgi de ovăz, paste făinoase, produse de
patiserie și cofetărie, produse de morărit
(preparate din cereale), biscuiți, pișcoturi,
napolitane, produse de panificație, pufuleți,
cornulețe, înghețată, produse pe bază de
înghețată, ciocolată, produse pe bază de
ciocolată.

───────

(210) M 2018 07813
(151) 21/11/2018
(732) SC CASA RASNOVEANA SRL,

STR. TEILOR NR. 50, JUD.
BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CASA RÂȘNOVEANĂ

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.01.24;
27.05.12

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

43. Restaurante și cazare temporară.
───────

(210) M 2018 07814
(151) 21/11/2018
(732) TALENT TRAINING SRL, STR.

PICTOR ŞTEFAN LUCHIAN NR.
9, PARTER, AP. 1, CAMERA
8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VOLTAJ VOCAL &
INSTRUMENTAL

TRAINING ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2018 07815
(151) 21/11/2018
(732) MATE-BOGDAN IORGA, STR.

DRUMUL TABEREI NR. 37,
BL. Z43, AP. 18, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MERINDOLIA

(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 comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 07816
(151) 21/11/2018
(732) PIANUL COPILARIEI SRL,

STR. MOINEŞTI NR. 8, BL. 202,
SC. B, ET. 5, AP. 90, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL, STR. POLONĂ NR.
115, BL.15, SC.A, AP.19, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Pianul Copilăriei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.05.03; 02.05.23; 22.01.10; 24.17.12

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

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

───────
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(210) M 2018 07817
(151) 21/11/2018
(732) BITHAT SOLUTIONS SRL, STR.

DANIEL DANIELOPOLU NR. 4-6,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SmartDocs

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04; 26.04.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue U)

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente pentru
tratarea informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 07818
(151) 21/11/2018
(732) GREENLIMEENTERTAINMENT

SRL, SAT VÂLCELE NR. 104,
JUD. CLUJ, COMUNA FELEACU,
407274, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ADSTXT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

9. Aplicaţii software, aplicaţii software
de calculator, descărcabile, programe de
calculatoare (software descărcabil), programe
de calculator interactive, platforme de software
de calculator, interfeţe pentru calculator,
software de calculator pentru automatizarea
conversiei datelor, validarea, transformările,
generarea de rapoarte și documente din /
către o varietate de surse de date, software
de aplicaţii pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control
al documentelor, software de calculator,
instrumente de dezvoltare de software de
calculator, software de calculator pentru
ingineria de software asistată de calculator,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de procesare
a datelor pentru procesarea textelor, software
de calculator pentru interfața și schimbul de
documente digitale, software de interfaţă grafică
pentru utilizator, software de calculator pentru
prelucrarea datelor de comunicare, software de
calculator pentru căutarea de date, programe
informatice pentru administrarea bazelor de
date, software pentru automatizarea arhivării de
date, software de calculator pentru crearea de
baze de date consultabile care cuprind informaţii
şi date, software de calculator pentru autorizarea
accesului la baze de date, software de calculator
pentru integrarea aplicaţiilor şi a bazelor de
date, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini, software pentru transmisia si
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administrarea de retele, software pentru crearea,
facilitarea si controlarea accesului la distanta
si comunicarea cu retelele locale si globale,
software pentru manipularea si personalizarea
de date, in vederea elaborarii de rapoarte,
administrarii fluxului de munca, în vederea
accesarii, distributiei, administrarii si localizarii
de informatii stocate in baze de date, software
pentru accesarea directoarelor cu informatii
de pe internet şi a reţelelor de internet
computerizate, pentru gestionarea aplicatiilor de
interconectare a retelelor computerizate, pentru
gestionarea si utilizarea
imprimantelor si a retelelor de imprimante si
pentru combinarea datelor, software pentru
localizarea fisierelor electronice, de referinta,
pentru extragerea, legarea si integrarea datelor,
pentru transformarea informatiilor, software
pentru calculator pentru procesarea de date
electronice referitoare la informatiile structurate
si nestructurate in scop de recunoastere,
clasificare si extragere si, de asemenea, pentru
indentificarea si
potrivirea materialelor secrete, software pentru
diagnostice si identificarea problemelor,
programe informatice pentru o bază de date
destinată colectării şi păstrării de informaţii,
pentru utilizatori interni şi externi de fişiere,
programe de compilare, programe pentru
descoperirea erorilor ("debuggers") şi programe
ajutătoare pentru crearea de aplicaţii pentru
reţele interne şi pentru internet, programe de
calculator care îi
ajută pe dezvoltatori la crearea de coduri
de programe pentru uzilizare internă şi în
reţele şi Internet, programe de calculator pentru
exploatarea de programe de dezvoltare si
programe de aplicatii intr-un mediu comun de
dezvoltare.
35. Servicii de gestionare pentru vânzătorii de
publicitate, publicitate şi marketing, dezvoltarea
şi implementarea de strategii de marketing
pentru terți, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de publicitate furnizate pe Internet,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru terți,
servicii de corelare a rețelelor de publicitate
online pentru conectarea persoanelor din
publicitate la site-uri web, administrare şi
compilare de baze de date computerizate,
colectare de date in retele de date
computerizate, gestionare de fişiere informatice,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, servicii organizatorice de
management de proiect în domeniul prelucrării
electronice a datelor, sistematizarea informaţiilor
în fişiere electronice, prelucrare automată
de date, servicii de consultanţă privind

prelucrarea electronică a datelor, prelucrare
de date pentru colectarea de date în
scopuri comerciale, prelucrare de date pentru
întreprinderi comerciale, recuperare de informaţii
comerciale computerizate, căutare de informaţii
în fişiere informatice, pentru terţi, servicii de
gestionare a datelor, introducere de date şi
prelucrare de date (lucrări de birou).
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, servicii de proiectare, servicii de
cercetare informatică, proiectare, dezvoltare
şi implementare de software, proiectare şi
dezvoltare de baze de date, proiectare de
sisteme de comunicaţii, proiectare de sisteme
de prelucrare a datelor, proiectare şi dezvoltare
de sisteme de securitate a datelor electronice,
servicii de proiectare referitoare la procesoare de
date, servicii de proiectare privind instrumentele
de testare pentru procesarea de date, servicii de
proiectare privind instrumentele de prelucrare a
datelor, servicii de proiectare legate de uneltele
de testare a transmisiei de date, servicii de
proiectare referitoare la dezvoltarea de sisteme
de procesare a informaţiilor computerizate,
servicii de proiectare privind componentele
hardware şi software de calculator, servicii
de analiză privind calculatoarele, servicii
tehnologice în domeniul calculatoarelor, servicii
de întreţinere de software de calculator, servicii
de integrare a sistemelor informatice, servicii
de integrare de sisteme informatice şi reţele de
calculatoare, servicii de duplicare si conversie
a datelor, cripotografierea datelor si servicii de
codificare, servicii de transfer de date, servicii
de exploatare de date, servicii de eliminare
a erorilor de software de calculator pentru
terţi, crearea si dezvoltarea calculatoarelor si
a programelor de calculator, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, dezvoltare
de sisteme pentru prelucrarea de date,
dezvoltare de reţele informatice, dezvoltarea
de solutii software speciale pentru gestionarea
documentelor, pentru a controla retelele
computerizate locale si globale, dezvoltare
de noi tehnologii pentru terţi, cercetare
şi dezvoltare de noi produse pentru terți,
cercetare privind prelucrarea de date, elaborare
(concepere), instalare, întreţinere, actualizare
sau închiriere de software de calculator,
înstalare de programe de calculator (software),
programare pentru calculatoare, actualizarea de
programe, adaptare a programelor informatice,
împlementarea de programe de calculator
în reţele, prestări de servicii, in vederea
protejarii impotriva virusilor din calculatoare,
stocarea electronică a datelor, analiză de
sisteme informatice, analiza computerizată a
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datelor, servicii de analiză tehnologică, servicii
de consultanta tehnica profesionala privind
convertirea de fisiere, gestionarea depozitelor
de date, punerea la dispoziţie de hardware
şi software de computer necesar transferului
de date şi instalării şi administrării site-
urilor web şi a altor tipuri de media online,
furnizarea de instrumente software pentru
crearea de documente si pentru gestionarea
documentelor si imaginilor, testare de produse
noi, testare de sisteme de prelucrare electronică
a datelor, testare de echipamente informatice,
testare de programe de calculator, elaborarea
de manuale tehnice, consultanţă tehnică în
domeniul conceperii, dezvoltării, aplicării şi/sau
instalării de software, consultanta si programare
in domeniul calculatoarelor, consultanţă pentru
dezvoltarea de produse, consultanţă în materie
de design web, consiliere cu privire la software-
ul pentru calculatoare, consiliere, consultanta si
informatii privind serviciile susmentionate.

───────

(210) M 2018 07819
(151) 21/11/2018
(732) MERCURIAL S.R.L., STRADA

CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 41,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)
OXYGEN

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

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, suporturi
pentru înregistrare magnetică, discuri acustice,
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, software de calculator,
fişiere cu muzică descărcabile, dispozitive
de redare pentru discuri compacte, discuri
compacte cu lectură laser (CD-ROM-uri),
compact discuri (audio-video), programe de
calculator înregistrate, programe de calculatoare
(software descărcabil), echipamente de
procesare a datelor, rame foto digitale,

panouri de afişaj electronic, cartele magnetice
de identificare, cartele cu cip (carduri
cu circuite integrate), filme cinematografice
expuse, ochelari 3D, căşti audio, aparate
şi ecrane de proiecţie, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), echipamente audio
portabile, staţii de radio portative, bancomate
(ATM), cititoare de coduri de bare, sonerii de
alarmă electrice, dispozitive de editare pentru
filme cinematografice, publicaţii electronice
descărcabile, detectoare de monede false,
extinctoare.
16. Broşuri, fluturaşi publicitari, bilete (tichete),
felicitări, calendare, fotografii, plicuri (papetărie),
carduri, carduri cadou (tipărite) de plată, carduri
promoţionale (tipărite), carduri (tipărite) de
fidelitate, carduri (tipărite) de abonament, semne
de carte din hârtie sau carton, carneţele de
notiţe, afişe (postere), cutii din carton sau
hârtie, instrumente de scris, reviste (publicaţii
periodice), ziare, invitaţii (papetărie), plase din
hârtie, cataloage, pancarte din carton sau hârtie,
poster, tipărituri.
35. Servicii de analiză a datelor comerciale,
sistematizarea şi înregistrarea datelor în
baze de date informatice, gestionare de
fişiere informatice, supraveghere şi asistenţă
comercială, şi anume urmărirea utilizatorilor
şi a publicităţii altor persoane în scopul de
a furniza strategii, cunoştinţe, directive de
marketing şi pentru analizarea, înţelegerea şi
previziunile legate de comportament şi tendinţele
pieţei, furnizare de informaţii în domeniul
cumpărăturilor, previziuni economice şi vânzări,
sondaje şi anchete de opinie, servicii de audit,
de creare şi dezvoltare de strategii de comunicări
instituţionale, de publicitate şi comerciale,
servicii de comparare de preţuri, gestionare
administrativă de centre comerciale şi de galerii
comerciale, organizare de expoziţii, de saloane,
de târguri şi de orice manifestări în scopuri
comerciale sau publicitare, precum şi concursuri
în scopuri promoţionale, organizarea de acţiuni
promoţionale în vederea fidelizării clientelei,
marketing în domeniul afacerilor, servicii de
relaţii cu publicul, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de secretariat, preluarea
de apeluri telefonice, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), servicii de reinstalare
pentru afaceri, întocmirea statelor de plată,
facturare, servicii de fotocopiere, cercetarea
pieţei, auditare afaceri, vânzare la licitaţie, studiul
pieţei, servicii de căutare de date referitoare
la afaceri, cercetări pentru afaceri, consultanţă
profesională în afaceri, sfaturi în organizarea
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şi conducerea afacerilor, consultanţă pentru
probleme legate de personal, servicii de
contabilitate şi evidenţă contabilă, marketing,
conducerea intreprinderilor comerciale sau
industriale, asistenţă în conducerea afacerilor,
recrutare de personal, servicii de intermediere
comercială (administrare), publicitate, distribuire
de material publicitar, închiriere de spaţii
publicitare prin intermediul tuturor mijloacelor
de comunicare, difuzare de mesaje publicitare
pe toate suporturile, publicare de texte şi/ sau
de imagini publicitare, intermediere comercială
intre clienţi şi prestatori de servicii, în special
în cadrul centrelor comerciale sau al agenţiilor
comerciale, prezentare şi demonstraţii de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii oferite de un
lanţ de magazine, consultanţă şi conducerea
afacerilor, consultanţă pentru probleme legate
de personal, vânzare la licitaţii, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
publicitate radiofonică şi televizată, marketing,
cercetarea pieţei, organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
decorarea vitrinelor, căutare de sponsorizare,
difuzare de anunţuri publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, distribuire de eşantioane,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prezentare
de produse, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ prin poştă, servicii de comerţ prin
poştă pe bază de catalog, servicii de comerţ on
line şi comerţ cu amănuntul, inclusiv prin internet,
consultanţă şi informare pentru consumatori cu
privire la servicii pentru clienţi, management
de produse şi preţuri pe pagini de internet
la cumpărături on line, conducerea afacerilor
pentru programe de fidelizare a clienţilor,
premiere sau stimulare a vânzărilor, publicitate,
inclusiv promovarea vânzării pentru produse şi
servicii pentru terţi prin transmisie de material
publicitar şi distribuţie de mesaje publicitare în
reţele de calculatoare, consultanţă în programe
de gestiune a afacerilor comerciale în legătură
cu strategie, marketing, producţie, personal şi
comerţ cu amănuntul, regruparea în avantajul
altor persoane (cu excepţia transportului), de
produse care ţin de domeniul frumuseţii,
îngrijirii şi igienei persoanelor şi animalelor, al
parfumeriei şi cosmeticelor, al îmbrăcămintei şi
accesoriilor de modă, al textilelor, al articolelor de
mercerie, marochinăriei (şi anume geamantane
şi valize, tocuri din piele, genţi de voiaj, mape
pentru documente, poşete, genţi, ghiozdane şi
serviete pentru şcolari, rucsacuri, genţi cu rotile,

portofele, portmonee, etuiuri pentru chei, casete
pentru accesorii de frumuseţe), bijuteriilor,
articolelor de ceasornicărie, al articolelor de
optică, decoraţiunilor interioare şi exterioare,
pieselor de mobilier, articolelor de masă, lenjeriei
de casă, amenajării şi echipării interioare şi
exterioare a casei, grădinăritului, bricolajului,
utilajelor, divertismentului şi timpului liber,
sportului şi jocurilor, călătoriilor, fotografiei,
cinematografiei, presei şi editării, muzicii,
papetăriei, audiovizualului, telecomunicaţiilor,
telefoniei şi informaticii permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse prin orice
mijloc, şi anume, din magazine cu vânzare cu
amănuntul, dintr-un centru comercial sau din
marile magazine, dintr-un catalog general de
mărfuri de vânzare prin poştă sau de pe un
site de internet, de la televizor sau prin orice alt
mijloc electronic de telecomunicaţie, promovare
de proiecte imobiliare (publicitate), servicii de
comandă la pachet.
36. Afaceri imobiliare, investiţii imobiliare,
servicii imobiliare, agenţii imobiliare,
gestionarea investiţiilor imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, managementul proprietăţilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară în
interesul beneficiarilor în vederea vânzării,
cumpărării sau închirierii de imobile,
management imobiliar, evaluări imobiliare,
colectarea chiriilor, închiriere de spaţiu în centre
comerciale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru mall-uri de cumpărături,
administrare de clădiri cu apartamente, servicii
ale agenţiilor imobiliare de spaţii comerciale,
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea
şi închirierea spaţiilor comerciale, consultanţă
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziţii
imobiliare, investiţii în proprietăţi imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidenţiale, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru mall-uri de cumpărături,
închiriere de localuri de uz comercial şi de centre
pentru congrese şi expoziţii şi localuri anexe,
închirieri de spaţii pentru birouri, închiriere de
birouri pentru co-working (lucru la comun),
închirieri de spaţii pentru birouri (imobiliare).
37. Construcţii, construcţie de clădiri de
apartamente, construcţie de birouri, servicii
de renovare a apartamentelor, supervizarea
construcţiei de clădiri, construirea şi amenajarea
de centre comerciale, construcţie de birouri,
izolarea clădirilor, consultaţii pentru construcţii,
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supervizarea construcţiei de clădiri, demolarea
clădirilor, zidărie, hidroizolaţie, informaţii
legate de construcţii, amenajare de terenuri
(construcţii), reparaţii şi întreţinere de clădiri,
servicii de curăţenie şi de curăţătorie, construcţii,
reparaţii, servicii de instalare (îndeosebi sisteme
de calcul, reţele de calculatoare, reţele
de telecomunicaţii, sisteme de automatizare,
supraveghere), servicii de instalare, de
implementare, de întreţinere şi de reparare
în domeniile: sisteme de calculator, reţele de
calculator şi hardware de calculator, instalare,
întreţinere şi reparare de hardware de calculator,
inclusiv de sisteme de calculatoare şi reţele de
calculator.
38. Telecomunicaţii, radiocomunicaţii,
furnizarea de forumuri on-line, transmitere de
mesaje şi de imagini asistate de calculator,
transmisia de fişiere digitale, transmisia de
felicitări on-line, furnizarea de acces la conţinut,
site-uri şi portaluri de internet, transmitere
de mesaje prin intermediul unui site web,
servicii de afişaj electronic prin telecomunicaţii,
agenţii de presă şi de ştiri, transmitere de
bonuri de cumpărare, de bonuri de valoare
la cumpărarea unor produse sau servicii, de
bonuri destinate a fi schimbate pe produse
sau servicii, de cupoane de reducere, de
cecuri cadou, de carduri cadou de plată, de
coduri promoţionale, de carduri promoţionale, de
carduri de fidelitate, de carduri de abonament, de
bilete (tichete), de carduri de debit şi de credit,
asistate pe calculator, transmisie şi difuzare
de date, de logouri, de sonerii, de jocuri, de
mesaje, de fotografii, de telegrame, de imagini
fixe şi/ sau animate, de filme, de materiale
video, de sunete, de cântece, de muzică, de
texte, de software şi programe multimedia,
printre altele prin intermediul reţelelor de
comunicaţie mondială (de tip internet) sau cu
acces privat sau rezervat (de tip intranet sau
extranet), furnizarea accesului on-line la site-
uri de internet care propun mai ales clienţilor
unui supermarket sau unui centru comercial
consultanţă on-line a conturilor clienţilor, a
soldului de puncte de fidelitate care permit
expedierea corespondenţei, a informaţiilor, a
ofertelor personalizate, a promoţiilor, servicii
de telecomunicaţii care permit localizarea din
punct de vedere geografic a vizitatorilor unui
site web cu scopul de a le semnaliza
punctele de vânzare cele mai apropiate unde
sunt propuse produsele şi serviciile căutate,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii destinate
serviciilor de teleshopping, poştă electronică,
furnizare de forumuri de discuţii pe internet,
descărcare de publicaţii electronice şi de
date (informaţii, imagini, sunete) printr-o reţea

informatică globală, prin calculatoare legate în
reţea şi prin intermediul unui site informatic în
reţelele de comunicare.
39. Închiriere de spaţii pentru depozitare,
transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
livrare de mărfuri (transport), logistică de
transport, distribuirea de ziare, servicii de
păstrare a bagajelor, servicii de rezervare de
taxi, ambalarea şi livrarea la domiciliu de
alimente deja preparate, furnizare de servicii de
rezervare de taxiuri prin aplicaţii mobile, servicii
de rezervare de taxi.
41. Informaţii şi consiliere în materie de
divertisment şi de punere la dispoziţie de
facilităţi de recreere şi în special informaţii şi
consiliere în materie de divertisment acordate
vizitatorilor sau clienţilor centrelor comerciale
şi galeriilor comerciale, furnizarea de spaţii
de joacă pentru copii, furnizare de instalaţii
de săli de jocuri, grădini şi parcuri de
distracţie, servicii de punere la dispoziţie de
facilităţi de recreere, servicii de animatori,
organizarea, planificarea şi prezentarea de
spectacole, prezentarea de spectacole de teatru,
proiecţii de filme cinematografice, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizarea
de concursuri (educaţie sau divertisment),
organizare şi producţie de spectacole (servicii
de impresari), punere la dispoziţie de locuri de
divertisment în cadrul unui centru comercial,
închirierea terenurilor de sport, sală de fitness,
activităţi sportive, servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness), servicii
de pregătire pentru menţinerea condiţiei
fizice (fitness), săli de squash (activităţi
sportive), cinematografe (săli de cinema),
producţie şi montaj de programe radiofonice
şi de televiziune, organizarea de parade de
modă pentru amuzament, furnizarea facilităţilor
sportive, organizare de seminarii, conferinţe,
cursuri, webinare, servicii educaţionale, şi
anume, organizarea şi conducerea de cursuri,
seminarii, ateliere de lucru (workshop-uri) şi
predări de lecţii în domeniul implementării
şi dezvoltării programelor de computer,
instruire prin distribuirea de materiale de
curs, elaborarea şi publicarea materialelor
educaţionale pentru alţii în domeniul dezvoltării şi
implementării programelor de calculator, folosirii
programelor de computer, cursuri de instruire
în planificarea strategică în domeniul publicităţii,
promovării, marketingului şi managementului,
asistenţă profesională individualizată (instruire),
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul tehnologiei informaţiilor
şi în domeniul managementului afacerilor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/11/2018

organizarea şi susţinerea de conferinţe,
congrese, colocvii şi seminarii, organizare
de concursuri, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decât cele publicitare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, furnizare de publicaţii
electronice nedescărcabile, furnizare de tutoriale
online, rezervări pentru locuri la spectacole de
divertisment.
42. Dezvoltarea de programe şi de software
de calculator, furnizarea de informaţii despre
proiectarea şi dezvoltarea de software, de
sisteme şi reţele de calculatoare, dezvoltarea
de soluţii de aplicaţii software de calculator,
proiectare de site-uri web, crearea şi întreţinerea
de site-uri web pentru telefoane inteligente şi
tablete, control de calitate şi testare, testare de
programe, software şi hardware de calculator,
testare de semnale de telecomunicaţii, servicii
pentru testarea utilizabilităţii paginilor web,
servicii pentru dezvoltarea de metode de
testare, consultanţă în materie de testare a
sistemelor de aplicaţii informatice, dezvoltare
şi testare de metode de calcul, de algoritmi
şi de software, cercetare privind programarea
pe calculator, cercetare privind prelucrarea de
date, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic, servicii de
securitate, protecţie, consultanţă IT, servicii de
consiliere şi asigurare de informaţii, servicii
de consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT), servicii IT în legătură cu
stocarea electronică de date, servicii de
inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, dezvoltarea şi elaborarea
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, administrare de servere, servicii de
administrare de site-uri web şi hosting online
pentru terţi, design grafic, proiectare şi design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
programe de software de calculator pentru
dicţionare şi baze de date electronice pentru
traduceri, proiectare şi dezvoltare de dicţionare
şi baze de date electronice pentru traduceri,
servicii de instalare, implementare, întreţinere
şi reparare în domeniul software-ului de
calculator, furnizare de baze de date în
domeniul tehnologiei informaţiei, calculatoarelor
şi sistemelor informatice, consultanţă în ceea ce
priveşte calculatoarele, sistemele de calculator
şi proiectarea de sisteme informatice, servicii
informatice, inclusiv proiectare şi dezvoltare de
sisteme informatice pentru terţi, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei, elaborare de
software de calculator pentru terţi, planificare
de proiecte tehnice, dezvoltare de materiale
educaţionale pentru terţi în domeniul dezvoltării
şi utilizării aplicaţiilor software de calculator şi

în domeniul utilizării afacerilor şi activităţilor
comerciale privind aplicaţiile software de
calculator, servicii de consultanţă în domeniul
aplicaţiilor cloud computing, programare de
software de operare pentru accesarea şi
folosirea serviciilor de cloud computing, servicii
de asistenţă tehnică, inclusiv servicii de
gestionare de infrastructură de la distanţă şi la
faţa locului pentru monitorizarea, administrarea
şi gestionarea sistemelor publice şi private de IT
şi aplicaţii cloud computing, servicii de software
pentru mobilitate, respectiv servicii de dezvoltare
de software pentru aplicaţii mobile, inclusiv soluţii
client, client/server şi de tip cloud, la comandă, la
pachet sau găzduite, cu asistenţă pentru toate,
coordonarea sistemelor de operare la nivel înalt
şi a platformelor cloud.
43. Punere la dispoziţie de locuri de întâlnire
sau de odihnă (cazare temporară) în cadrul
unui centru comercial, servicii de alimentaţie
publică, servicii de oferire de mâncare şi
băuturi, fast-food, catering şi pentru acasă
(takeaway service), servicii de restaurant,
terasă, grădină de vară, cafenea, cofetărie,
bar, snack-bar, servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare la cele
menţionate anterior, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea de locuinţe temporare, rezervări
de locuinţe temporare (cazare temporară),
rezervări pentru restaurante şi mese, furnizare
de informaţii cu privire la rezervarea de locuri
de cazare, furnizare de informaţii pe internet
despre cazare, servicii de ospitalitate (cazare),
cazare în regim hotelier, închiriere de spaţii
pentru birouri temporare, închiriere de săli de
reuniune, furnizare de spaţii pentru conferinţe,
seminare şi expoziţii, servicii hoteliere pentru
furnizarea de spaţii pentru expoziţii, conferinţe
şi seminare, închiriere de mobilier pentru birou,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare cu
privire la serviciile menţionate anterior, servicii de
catering pentru spaţii special amenajate pentru
conferinţe.

───────
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(210) M 2018 07820
(151) 21/11/2018
(732) MERCURIAL S.R.L., STRADA

CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 41,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ - NAPOCA,
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)

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.11.12;
26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
645 C), verde (Pantone 556 C)

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

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, suporturi
pentru înregistrare magnetică, discuri acustice,
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, software de calculator,
fişiere cu muzică descărcabile, dispozitive
de redare pentru discuri compacte, discuri
compacte cu lectură laser (CD-ROM-uri),
compact discuri (audio-video), programe de
calculator înregistrate, programe de calculatoare
(software descărcabil), echipamente de
procesare a datelor, rame foto digitale,
panouri de afişaj electronic, cartele magnetice
de identificare, cartele cu cip (carduri
cu circuite integrate), filme cinematografice
expuse, ochelari 3D, căşti audio, aparate
şi ecrane de proiecţie, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), echipamente audio
portabile, staţii de radio portative, bancomate
(ATM), cititoare de coduri de bare, sonerii de
alarmă electrice, dispozitive de editare pentru
filme cinematografice, publicaţii electronice

descărcabile, detectoare de monede false,
extinctoare.
16. Broşuri, fluturaşi publicitari, bilete (tichete),
felicitări, calendare, fotografii, plicuri (papetărie),
carduri, carduri cadou (tipărite) de plată, carduri
promoţionale (tipărite), carduri (tipărite) de
fidelitate, carduri (tipărite) de abonament, semne
de carte din hârtie sau carton, carneţele de
notiţe, afişe (postere), cutii din carton sau
hârtie, instrumente de scris, reviste (publicaţii
periodice), ziare, invitaţii (papetărie), plase din
hârtie, cataloage, pancarte din carton sau hârtie,
poster, tipărituri.
35. Servicii de analiză a datelor comerciale,
sistematizarea şi înregistrarea datelor în
baze de date informatice, gestionare de
fişiere informatice, supraveghere şi asistenţă
comercială, şi anume urmărirea utilizatorilor
şi a publicităţii altor persoane în scopul de
a furniza strategii, cunoştinţe, directive de
marketing şi pentru analizarea, înţelegerea şi
previziunile legate de comportament şi tendinţele
pieţei, furnizare de informaţii în domeniul
cumpărăturilor, previziuni economice şi vânzări,
sondaje şi anchete de opinie, servicii de audit,
de creare şi dezvoltare de strategii de comunicări
instituţionale, de publicitate şi comerciale,
servicii de comparare de preţuri, gestionare
administrativă de centre comerciale şi de galerii
comerciale, organizare de expoziţii, de saloane,
de târguri şi de orice manifestări în scopuri
comerciale sau publicitare, precum şi concursuri
în scopuri promoţionale, organizarea de acţiuni
promoţionale în vederea fidelizării clientelei,
marketing în domeniul afacerilor, servicii de
relaţii cu publicul, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de secretariat, preluarea
de apeluri telefonice, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), servicii de reinstalare
pentru afaceri, întocmirea statelor de plată,
facturare, servicii de fotocopiere, cercetarea
pieţei, auditare afaceri, vânzare la licitaţie, studiul
pieţei, servicii de căutare de date referitoare
la afaceri, cercetări pentru afaceri, consultanţă
profesională în afaceri, sfaturi în organizarea
şi conducerea afacerilor, consultanţă pentru
probleme legate de personal, servicii de
contabilitate şi evidenţă contabilă, marketing,
conducerea intreprinderilor comerciale sau
industriale, asistenţă în conducerea afacerilor,
recrutare de personal, servicii de intermediere
comercială (administrare), publicitate, distribuire
de material publicitar, închiriere de spaţii
publicitare prin intermediul tuturor mijloacelor
de comunicare, difuzare de mesaje publicitare
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pe toate suporturile, publicare de texte şi/ sau
de imagini publicitare, intermediere comercială
intre clienţi şi prestatori de servicii, în special
în cadrul centrelor comerciale sau al agenţiilor
comerciale, prezentare şi demonstraţii de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii oferite de un
lanţ de magazine, consultanţă şi conducerea
afacerilor, consultanţă pentru probleme legate
de personal, vânzare la licitaţii, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
publicitate radiofonică şi televizată, marketing,
cercetarea pieţei, organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
decorarea vitrinelor, căutare de sponsorizare,
difuzare de anunţuri publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, distribuire de eşantioane,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prezentare
de produse, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ prin poştă, servicii de comerţ prin
poştă pe bază de catalog, servicii de comerţ on
line şi comerţ cu amănuntul, inclusiv prin internet,
consultanţă şi informare pentru consumatori cu
privire la servicii pentru clienţi, management
de produse şi preţuri pe pagini de internet
la cumpărături on line, conducerea afacerilor
pentru programe de fidelizare a clienţilor,
premiere sau stimulare a vânzărilor, publicitate,
inclusiv promovarea vânzării pentru produse şi
servicii pentru terţi prin transmisie de material
publicitar şi distribuţie de mesaje publicitare în
reţele de calculatoare, consultanţă în programe
de gestiune a afacerilor comerciale în legătură
cu strategie, marketing, producţie, personal şi
comerţ cu amănuntul, regruparea în avantajul
altor persoane (cu excepţia transportului), de
produse care ţin de domeniul frumuseţii,
îngrijirii şi igienei persoanelor şi animalelor, al
parfumeriei şi cosmeticelor, al îmbrăcămintei şi
accesoriilor de modă, al textilelor, al articolelor de
mercerie, marochinăriei (şi anume geamantane
şi valize, tocuri din piele, genţi de voiaj, mape
pentru documente, poşete, genţi, ghiozdane şi
serviete pentru şcolari, rucsacuri, genţi cu rotile,
portofele, portmonee, etuiuri pentru chei, casete
pentru accesorii de frumuseţe), bijuteriilor,
articolelor de ceasornicărie, al articolelor de
optică, decoraţiunilor interioare şi exterioare,
pieselor de mobilier, articolelor de masă, lenjeriei
de casă, amenajării şi echipării interioare şi
exterioare a casei, grădinăritului, bricolajului,
utilajelor, divertismentului şi timpului liber,
sportului şi jocurilor, călătoriilor, fotografiei,
cinematografiei, presei şi editării, muzicii,

papetăriei, audiovizualului, telecomunicaţiilor,
telefoniei şi informaticii permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse prin orice
mijloc, şi anume, din magazine cu vânzare cu
amănuntul, dintr-un centru comercial sau din
marile magazine, dintr-un catalog general de
mărfuri de vânzare prin poştă sau de pe un
site de internet, de la televizor sau prin orice alt
mijloc electronic de telecomunicaţie, promovare
de proiecte imobiliare (publicitate), servicii de
comandă la pachet.
36. Afaceri imobiliare, investiţii imobiliare,
servicii imobiliare, agenţii imobiliare,
gestionarea investiţiilor imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, managementul proprietăţilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară în
interesul beneficiarilor în vederea vânzării,
cumpărării sau închirierii de imobile,
management imobiliar, evaluări imobiliare,
colectarea chiriilor, închiriere de spaţiu în centre
comerciale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru mall-uri de cumpărături,
administrare de clădiri cu apartamente, servicii
ale agenţiilor imobiliare de spaţii comerciale,
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea
şi închirierea spaţiilor comerciale, consultanţă
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziţii
imobiliare, investiţii în proprietăţi imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidenţiale, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru mall-uri de cumpărături,
închiriere de localuri de uz comercial şi de centre
pentru congrese şi expoziţii şi localuri anexe,
închirieri de spaţii pentru birouri, închiriere de
birouri pentru co-working (lucru la comun),
închirieri de spaţii pentru birouri (imobiliare).
37. Construcţii, construcţie de clădiri de
apartamente, construcţie de birouri, servicii
de renovare a apartamentelor, supervizarea
construcţiei de clădiri, construirea şi amenajarea
de centre comerciale, construcţie de birouri,
izolarea clădirilor, consultaţii pentru construcţii,
supervizarea construcţiei de clădiri, demolarea
clădirilor, zidărie, hidroizolaţie, informaţii
legate de construcţii, amenajare de terenuri
(construcţii), reparaţii şi întreţinere de clădiri,
servicii de curăţenie şi de curăţătorie, construcţii,
reparaţii, servicii de instalare (îndeosebi sisteme
de calcul, reţele de calculatoare, reţele
de telecomunicaţii, sisteme de automatizare,
supraveghere), servicii de instalare, de
implementare, de întreţinere şi de reparare
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în domeniile: sisteme de calculator, reţele de
calculator şi hardware de calculator, instalare,
întreţinere şi reparare de hardware de calculator,
inclusiv de sisteme de calculatoare şi reţele de
calculator.
38. Telecomunicaţii, radiocomunicaţii,
furnizarea de forumuri on-line, transmitere de
mesaje şi de imagini asistate de calculator,
transmisia de fişiere digitale, transmisia de
felicitări on-line, furnizarea de acces la conţinut,
site-uri şi portaluri de internet, transmitere
de mesaje prin intermediul unui site web,
servicii de afişaj electronic prin telecomunicaţii,
agenţii de presă şi de ştiri, transmitere de
bonuri de cumpărare, de bonuri de valoare
la cumpărarea unor produse sau servicii, de
bonuri destinate a fi schimbate pe produse
sau servicii, de cupoane de reducere, de
cecuri cadou, de carduri cadou de plată, de
coduri promoţionale, de carduri promoţionale, de
carduri de fidelitate, de carduri de abonament, de
bilete (tichete), de carduri de debit şi de credit,
asistate pe calculator, transmisie şi difuzare
de date, de logouri, de sonerii, de jocuri, de
mesaje, de fotografii, de telegrame, de imagini
fixe şi/ sau animate, de filme, de materiale
video, de sunete, de cântece, de muzică, de
texte, de software şi programe multimedia,
printre altele prin intermediul reţelelor de
comunicaţie mondială (de tip internet) sau cu
acces privat sau rezervat (de tip intranet sau
extranet), furnizarea accesului on-line la site-
uri de internet care propun mai ales clienţilor
unui supermarket sau unui centru comercial
consultanţă on-line a conturilor clienţilor, a
soldului de puncte de fidelitate care permit
expedierea corespondenţei, a informaţiilor, a
ofertelor personalizate, a promoţiilor, servicii
de telecomunicaţii care permit localizarea din
punct de vedere geografic a vizitatorilor unui
site web cu scopul de a le semnaliza
punctele de vânzare cele mai apropiate unde
sunt propuse produsele şi serviciile căutate,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii destinate
serviciilor de teleshopping, poştă electronică,
furnizare de forumuri de discuţii pe internet,
descărcare de publicaţii electronice şi de
date (informaţii, imagini, sunete) printr-o reţea
informatică globală, prin calculatoare legate în
reţea şi prin intermediul unui site informatic în
reţelele de comunicare.
39. Închiriere de spaţii pentru depozitare,
transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
livrare de mărfuri (transport), logistică de
transport, distribuirea de ziare, servicii de
păstrare a bagajelor, servicii de rezervare de
taxi, ambalarea şi livrarea la domiciliu de

alimente deja preparate, furnizare de servicii de
rezervare de taxiuri prin aplicaţii mobile, servicii
de rezervare de taxi.
41. Informaţii şi consiliere în materie de
divertisment şi de punere la dispoziţie de
facilităţi de recreere şi în special informaţii şi
consiliere în materie de divertisment acordate
vizitatorilor sau clienţilor centrelor comerciale
şi galeriilor comerciale, furnizarea de spaţii
de joacă pentru copii, furnizare de instalaţii
de săli de jocuri, grădini şi parcuri de
distracţie, servicii de punere la dispoziţie de
facilităţi de recreere, servicii de animatori,
organizarea, planificarea şi prezentarea de
spectacole, prezentarea de spectacole de teatru,
proiecţii de filme cinematografice, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizarea
de concursuri (educaţie sau divertisment),
organizare şi producţie de spectacole (servicii
de impresari), punere la dispoziţie de locuri de
divertisment în cadrul unui centru comercial,
închirierea terenurilor de sport, sală de fitness,
activităţi sportive, servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness), servicii
de pregătire pentru menţinerea condiţiei
fizice (fitness), săli de squash (activităţi
sportive), cinematografe (săli de cinema),
producţie şi montaj de programe radiofonice
şi de televiziune, organizarea de parade de
modă pentru amuzament, furnizarea facilităţilor
sportive, organizare de seminarii, conferinţe,
cursuri, webinare, servicii educaţionale, şi
anume, organizarea şi conducerea de cursuri,
seminarii, ateliere de lucru (workshop-uri) şi
predări de lecţii în domeniul implementării
şi dezvoltării programelor de computer,
instruire prin distribuirea de materiale de
curs, elaborarea şi publicarea materialelor
educaţionale pentru alţii în domeniul dezvoltării şi
implementării programelor de calculator, folosirii
programelor de computer, cursuri de instruire
în planificarea strategică în domeniul publicităţii,
promovării, marketingului şi managementului,
asistenţă profesională individualizată (instruire),
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul tehnologiei informaţiilor
şi în domeniul managementului afacerilor,
organizarea şi susţinerea de conferinţe,
congrese, colocvii şi seminarii, organizare
de concursuri, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decât cele publicitare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, furnizare de publicaţii
electronice nedescărcabile, furnizare de tutoriale
online, rezervări pentru locuri la spectacole de
divertisment.
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42. Dezvoltarea de programe şi de software
de calculator, furnizarea de informaţii despre
proiectarea şi dezvoltarea de software, de
sisteme şi reţele de calculatoare, dezvoltarea
de soluţii de aplicaţii software de calculator,
proiectare de site-uri web, crearea şi întreţinerea
de site-uri web pentru telefoane inteligente şi
tablete, control de calitate şi testare, testare de
programe, software şi hardware de calculator,
testare de semnale de telecomunicaţii, servicii
pentru testarea utilizabilităţii paginilor web,
servicii pentru dezvoltarea de metode de
testare, consultanţă în materie de testare a
sistemelor de aplicaţii informatice, dezvoltare
şi testare de metode de calcul, de algoritmi
şi de software, cercetare privind programarea
pe calculator, cercetare privind prelucrarea de
date, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic, servicii de
securitate, protecţie, consultanţă IT, servicii de
consiliere şi asigurare de informaţii, servicii
de consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT), servicii IT în legătură cu
stocarea electronică de date, servicii de
inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, dezvoltarea şi elaborarea
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, administrare de servere, servicii de
administrare de site-uri web şi hosting online
pentru terţi, design grafic, proiectare şi design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
programe de software de calculator pentru
dicţionare şi baze de date electronice pentru
traduceri, proiectare şi dezvoltare de dicţionare
şi baze de date electronice pentru traduceri,
servicii de instalare, implementare, întreţinere
şi reparare în domeniul software-ului de
calculator, furnizare de baze de date în
domeniul tehnologiei informaţiei, calculatoarelor
şi sistemelor informatice, consultanţă în ceea ce
priveşte calculatoarele, sistemele de calculator
şi proiectarea de sisteme informatice, servicii
informatice, inclusiv proiectare şi dezvoltare de
sisteme informatice pentru terţi, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei, elaborare de
software de calculator pentru terţi, planificare
de proiecte tehnice, dezvoltare de materiale
educaţionale pentru terţi în domeniul dezvoltării
şi utilizării aplicaţiilor software de calculator şi
în domeniul utilizării afacerilor şi activităţilor
comerciale privind aplicaţiile software de
calculator, servicii de consultanţă în domeniul
aplicaţiilor cloud computing, programare de
software de operare pentru accesarea şi
folosirea serviciilor de cloud computing, servicii
de asistenţă tehnică, inclusiv servicii de
gestionare de infrastructură de la distanţă şi la
faţa locului pentru monitorizarea, administrarea

şi gestionarea sistemelor publice şi private de IT
şi aplicaţii cloud computing, servicii de software
pentru mobilitate, respectiv servicii de dezvoltare
de software pentru aplicaţii mobile, inclusiv soluţii
client, client/server şi de tip cloud, la comandă, la
pachet sau găzduite, cu asistenţă pentru toate,
coordonarea sistemelor de operare la nivel înalt
şi a platformelor cloud.
43. Punere la dispoziţie de locuri de întâlnire
sau de odihnă (cazare temporară) în cadrul
unui centru comercial, servicii de alimentaţie
publică, servicii de oferire de mâncare şi
băuturi, fast-food, catering şi pentru acasă
(takeaway service), servicii de restaurant,
terasă, grădină de vară, cafenea, cofetărie,
bar, snack-bar, servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare la cele
menţionate anterior, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea de locuinţe temporare, rezervări
de locuinţe temporare (cazare temporară),
rezervări pentru restaurante şi mese, furnizare
de informaţii cu privire la rezervarea de locuri
de cazare, furnizare de informaţii pe internet
despre cazare, servicii de ospitalitate (cazare),
cazare în regim hotelier, închiriere de spaţii
pentru birouri temporare, închiriere de săli de
reuniune, furnizare de spaţii pentru conferinţe,
seminare şi expoziţii, servicii hoteliere pentru
furnizarea de spaţii pentru expoziţii, conferinţe
şi seminare, închiriere de mobilier pentru birou,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare cu
privire la serviciile menţionate anterior, servicii de
catering pentru spaţii special amenajate pentru
conferinţe.

───────
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(732) MERCURIAL S.R.L., STRADA

CARDINAL IULIU HOSSU, NR. 41,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ - NAPOCA,
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)

OXYGEN

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.11.12;
26.13.25

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 431
C), albastru ( Pantone 645 C), verde
(Pantone 556 C)

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

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, suporturi
pentru înregistrare magnetică, discuri acustice,
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, software de calculator,
fişiere cu muzică descărcabile, dispozitive
de redare pentru discuri compacte, discuri
compacte cu lectură laser (CD-ROM-uri),
compact discuri (audio-video), programe de
calculator înregistrate, programe de calculatoare
(software descărcabil), echipamente de
procesare a datelor, rame foto digitale,
panouri de afişaj electronic, cartele magnetice
de identificare, cartele cu cip (carduri
cu circuite integrate), filme cinematografice
expuse, ochelari 3D, căşti audio, aparate
şi ecrane de proiecţie, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), echipamente audio
portabile, staţii de radio portative, bancomate
(ATM), cititoare de coduri de bare, sonerii de
alarmă electrice, dispozitive de editare pentru
filme cinematografice, publicaţii electronice
descărcabile, detectoare de monede false,
extinctoare.

16. Broşuri, fluturaşi publicitari, bilete (tichete),
felicitări, calendare, fotografii, plicuri (papetărie),
carduri, carduri cadou (tipărite) de plată, carduri
promoţionale (tipărite), carduri (tipărite) de
fidelitate, carduri (tipărite) de abonament, semne
de carte din hârtie sau carton, carneţele de
notiţe, afişe (postere), cutii din carton sau
hârtie, instrumente de scris, reviste (publicaţii
periodice), ziare, invitaţii (papetărie), plase din
hârtie, cataloage, pancarte din carton sau hârtie,
poster, tipărituri.
35.
Servicii de analiză a datelor comerciale,
sistematizarea şi înregistrarea datelor în
baze de date informatice, gestionare de
fişiere informatice, supraveghere şi asistenţă
comercială, şi anume urmărirea utilizatorilor
şi a publicităţii altor persoane în scopul de
a furniza strategii, cunoştinţe, directive de
marketing şi pentru analizarea, înţelegerea şi
previziunile legate de comportament şi tendinţele
pieţei, furnizare de informaţii în domeniul
cumpărăturilor, previziuni economice şi vânzări,
sondaje şi anchete de opinie, servicii de audit,
de creare şi dezvoltare de strategii de comunicări
instituţionale, de publicitate şi comerciale,
servicii de comparare de preţuri, gestionare
administrativă de centre comerciale şi de galerii
comerciale, organizare de expoziţii, de saloane,
de târguri şi de orice manifestări în scopuri
comerciale sau publicitare, precum şi concursuri
în scopuri promoţionale, organizarea de acţiuni
promoţionale în vederea fidelizării clientelei,
marketing în domeniul afacerilor, servicii de
relaţii cu publicul, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de secretariat, preluarea
de apeluri telefonice, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), servicii de reinstalare
pentru afaceri, întocmirea statelor de plată,
facturare, servicii de fotocopiere, cercetarea
pieţei, auditare afaceri, vânzare la licitaţie, studiul
pieţei, servicii de căutare de date referitoare
la afaceri, cercetări pentru afaceri, consultanţă
profesională în afaceri, sfaturi în organizarea
şi conducerea afacerilor, consultanţă pentru
probleme legate de personal, servicii de
contabilitate şi evidenţă contabilă, marketing,
conducerea intreprinderilor comerciale sau
industriale, asistenţă în conducerea afacerilor,
recrutare de personal, servicii de intermediere
comercială (administrare), publicitate, distribuire
de material publicitar, închiriere de spaţii
publicitare prin intermediul tuturor mijloacelor
de comunicare, difuzare de mesaje publicitare
pe toate suporturile, publicare de texte şi/ sau
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de imagini publicitare, intermediere comercială
intre clienţi şi prestatori de servicii, în special
în cadrul centrelor comerciale sau al agenţiilor
comerciale, prezentare şi demonstraţii de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii oferite de un
lanţ de magazine, consultanţă şi conducerea
afacerilor, consultanţă pentru probleme legate
de personal, vânzare la licitaţii, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
publicitate radiofonică şi televizată, marketing,
cercetarea pieţei, organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
decorarea vitrinelor, căutare de sponsorizare,
difuzare de anunţuri publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, distribuire de eşantioane,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prezentare
de produse, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ prin poştă, servicii de comerţ prin
poştă pe bază de catalog, servicii de comerţ on
line şi comerţ cu amănuntul, inclusiv prin internet,
consultanţă şi informare pentru consumatori cu
privire la servicii pentru clienţi, management
de produse şi preţuri pe pagini de internet
la cumpărături on line, conducerea afacerilor
pentru programe de fidelizare a clienţilor,
premiere sau stimulare a vânzărilor, publicitate,
inclusiv promovarea vânzării pentru produse şi
servicii pentru terţi prin transmisie de material
publicitar şi distribuţie de mesaje publicitare în
reţele de calculatoare, consultanţă în programe
de gestiune a afacerilor comerciale în legătură
cu strategie, marketing, producţie, personal şi
comerţ cu amănuntul, regruparea în avantajul
altor persoane (cu excepţia transportului), de
produse care ţin de domeniul frumuseţii,
îngrijirii şi igienei persoanelor şi animalelor, al
parfumeriei şi cosmeticelor, al îmbrăcămintei şi
accesoriilor de modă, al textilelor, al articolelor de
mercerie, marochinăriei (şi anume geamantane
şi valize, tocuri din piele, genţi de voiaj, mape
pentru documente, poşete, genţi, ghiozdane şi
serviete pentru şcolari, rucsacuri, genţi cu rotile,
portofele, portmonee, etuiuri pentru chei, casete
pentru accesorii de frumuseţe), bijuteriilor,
articolelor de ceasornicărie, al articolelor de
optică, decoraţiunilor interioare şi exterioare,
pieselor de mobilier, articolelor de masă, lenjeriei
de casă, amenajării şi echipării interioare şi
exterioare a casei, grădinăritului, bricolajului,
utilajelor, divertismentului şi timpului liber,
sportului şi jocurilor, călătoriilor, fotografiei,
cinematografiei, presei şi editării, muzicii,
papetăriei, audiovizualului, telecomunicaţiilor,

telefoniei şi informaticii permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse prin orice
mijloc, şi anume, din magazine cu vânzare cu
amănuntul, dintr-un centru comercial sau din
marile magazine, dintr-un catalog general de
mărfuri de vânzare prin poştă sau de pe un
site de internet, de la televizor sau prin orice alt
mijloc electronic de telecomunicaţie, promovare
de proiecte imobiliare (publicitate), servicii de
comandă la pachet.
36. Afaceri imobiliare, investiţii imobiliare,
servicii imobiliare, agenţii imobiliare,
gestionarea investiţiilor imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, managementul proprietăţilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară în
interesul beneficiarilor în vederea vânzării,
cumpărării sau închirierii de imobile,
management imobiliar, evaluări imobiliare,
colectarea chiriilor, închiriere de spaţiu în centre
comerciale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru mall-uri de cumpărături,
administrare de clădiri cu apartamente, servicii
ale agenţiilor imobiliare de spaţii comerciale,
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea
şi închirierea spaţiilor comerciale, consultanţă
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziţii
imobiliare, investiţii în proprietăţi imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidenţiale, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru mall-uri de cumpărături,
închiriere de localuri de uz comercial şi de centre
pentru congrese şi expoziţii şi localuri anexe,
închirieri de spaţii pentru birouri, închiriere de
birouri pentru co-working (lucru la comun),
închirieri de spaţii pentru birouri (imobiliare).
37. Construcţii, construcţie de clădiri de
apartamente, construcţie de birouri, servicii
de renovare a apartamentelor, supervizarea
construcţiei de clădiri, construirea şi amenajarea
de centre comerciale, construcţie de birouri,
izolarea clădirilor, consultaţii pentru construcţii,
supervizarea construcţiei de clădiri, demolarea
clădirilor, zidărie, hidroizolaţie, informaţii
legate de construcţii, amenajare de terenuri
(construcţii), reparaţii şi întreţinere de clădiri,
servicii de curăţenie şi de curăţătorie, construcţii,
reparaţii, servicii de instalare (îndeosebi sisteme
de calcul, reţele de calculatoare, reţele
de telecomunicaţii, sisteme de automatizare,
supraveghere), servicii de instalare, de
implementare, de întreţinere şi de reparare
în domeniile: sisteme de calculator, reţele de
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calculator şi hardware de calculator, instalare,
întreţinere şi reparare de hardware de calculator,
inclusiv de sisteme de calculatoare şi reţele de
calculator.
38. Telecomunicaţii, radiocomunicaţii,
furnizarea de forumuri on-line, transmitere de
mesaje şi de imagini asistate de calculator,
transmisia de fişiere digitale, transmisia de
felicitări on-line, furnizarea de acces la conţinut,
site-uri şi portaluri de internet, transmitere
de mesaje prin intermediul unui site web,
servicii de afişaj electronic prin telecomunicaţii,
agenţii de presă şi de ştiri, transmitere de
bonuri de cumpărare, de bonuri de valoare
la cumpărarea unor produse sau servicii, de
bonuri destinate a fi schimbate pe produse
sau servicii, de cupoane de reducere, de
cecuri cadou, de carduri cadou de plată, de
coduri promoţionale, de carduri promoţionale, de
carduri de fidelitate, de carduri de abonament, de
bilete (tichete), de carduri de debit şi de credit,
asistate pe calculator, transmisie şi difuzare
de date, de logouri, de sonerii, de jocuri, de
mesaje, de fotografii, de telegrame, de imagini
fixe şi/ sau animate, de filme, de materiale
video, de sunete, de cântece, de muzică, de
texte, de software şi programe multimedia,
printre altele prin intermediul reţelelor de
comunicaţie mondială (de tip internet) sau cu
acces privat sau rezervat (de tip intranet sau
extranet), furnizarea accesului on-line la site-
uri de internet care propun mai ales clienţilor
unui supermarket sau unui centru comercial
consultanţă on-line a conturilor clienţilor, a
soldului de puncte de fidelitate care permit
expedierea corespondenţei, a informaţiilor, a
ofertelor personalizate, a promoţiilor, servicii
de telecomunicaţii care permit localizarea din
punct de vedere geografic a vizitatorilor unui
site web cu scopul de a le semnaliza
punctele de vânzare cele mai apropiate unde
sunt propuse produsele şi serviciile căutate,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii destinate
serviciilor de teleshopping, poştă electronică,
furnizare de forumuri de discuţii pe internet,
descărcare de publicaţii electronice şi de
date (informaţii, imagini, sunete) printr-o reţea
informatică globală, prin calculatoare legate în
reţea şi prin intermediul unui site informatic în
reţelele de comunicare.
39. Închiriere de spaţii pentru depozitare,
transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
livrare de mărfuri (transport), logistică de
transport, distribuirea de ziare, servicii de
păstrare a bagajelor, servicii de rezervare de
taxi, ambalarea şi livrarea la domiciliu de
alimente deja preparate, furnizare de servicii de

rezervare de taxiuri prin aplicaţii mobile, servicii
de rezervare de taxi.
41. Informaţii şi consiliere în materie de
divertisment şi de punere la dispoziţie de
facilităţi de recreere şi în special informaţii şi
consiliere în materie de divertisment acordate
vizitatorilor sau clienţilor centrelor comerciale
şi galeriilor comerciale, furnizarea de spaţii
de joacă pentru copii, furnizare de instalaţii
de săli de jocuri, grădini şi parcuri de
distracţie, servicii de punere la dispoziţie de
facilităţi de recreere, servicii de animatori,
organizarea, planificarea şi prezentarea de
spectacole, prezentarea de spectacole de teatru,
proiecţii de filme cinematografice, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizarea
de concursuri (educaţie sau divertisment),
organizare şi producţie de spectacole (servicii
de impresari), punere la dispoziţie de locuri de
divertisment în cadrul unui centru comercial,
închirierea terenurilor de sport, sală de fitness,
activităţi sportive, servicii ale instructorilor
personali (antrenament de fitness), servicii
de pregătire pentru menţinerea condiţiei
fizice (fitness), săli de squash (activităţi
sportive), cinematografe (săli de cinema),
producţie şi montaj de programe radiofonice
şi de televiziune, organizarea de parade de
modă pentru amuzament, furnizarea facilităţilor
sportive, organizare de seminarii, conferinţe,
cursuri, webinare, servicii educaţionale, şi
anume, organizarea şi conducerea de cursuri,
seminarii, ateliere de lucru (workshop-uri) şi
predări de lecţii în domeniul implementării
şi dezvoltării programelor de computer,
instruire prin distribuirea de materiale de
curs, elaborarea şi publicarea materialelor
educaţionale pentru alţii în domeniul dezvoltării şi
implementării programelor de calculator, folosirii
programelor de computer, cursuri de instruire
în planificarea strategică în domeniul publicităţii,
promovării, marketingului şi managementului,
asistenţă profesională individualizată (instruire),
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul tehnologiei informaţiilor
şi în domeniul managementului afacerilor,
organizarea şi susţinerea de conferinţe,
congrese, colocvii şi seminarii, organizare
de concursuri, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decât cele publicitare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, furnizare de publicaţii
electronice nedescărcabile, furnizare de tutoriale
online, rezervări pentru locuri la spectacole de
divertisment.
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42. Dezvoltarea de programe şi de software
de calculator, furnizarea de informaţii despre
proiectarea şi dezvoltarea de software, de
sisteme şi reţele de calculatoare, dezvoltarea
de soluţii de aplicaţii software de calculator,
proiectare de site-uri web, crearea şi întreţinerea
de site-uri web pentru telefoane inteligente şi
tablete, control de calitate şi testare, testare de
programe, software şi hardware de calculator,
testare de semnale de telecomunicaţii, servicii
pentru testarea utilizabilităţii paginilor web,
servicii pentru dezvoltarea de metode de
testare, consultanţă în materie de testare a
sistemelor de aplicaţii informatice, dezvoltare
şi testare de metode de calcul, de algoritmi
şi de software, cercetare privind programarea
pe calculator, cercetare privind prelucrarea de
date, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic, servicii de
securitate, protecţie, consultanţă IT, servicii de
consiliere şi asigurare de informaţii, servicii
de consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT), servicii IT în legătură cu
stocarea electronică de date, servicii de
inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, dezvoltarea şi elaborarea
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, administrare de servere, servicii de
administrare de site-uri web şi hosting online
pentru terţi, design grafic, proiectare şi design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
programe de software de calculator pentru
dicţionare şi baze de date electronice pentru
traduceri, proiectare şi dezvoltare de dicţionare
şi baze de date electronice pentru traduceri,
servicii de instalare, implementare, întreţinere
şi reparare în domeniul software-ului de
calculator, furnizare de baze de date în
domeniul tehnologiei informaţiei, calculatoarelor
şi sistemelor informatice, consultanţă în ceea ce
priveşte calculatoarele, sistemele de calculator
şi proiectarea de sisteme informatice, servicii
informatice, inclusiv proiectare şi dezvoltare de
sisteme informatice pentru terţi, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei, elaborare de
software de calculator pentru terţi, planificare
de proiecte tehnice, dezvoltare de materiale
educaţionale pentru terţi în domeniul dezvoltării
şi utilizării aplicaţiilor software de calculator şi
în domeniul utilizării afacerilor şi activităţilor
comerciale privind aplicaţiile software de
calculator, servicii de consultanţă în domeniul
aplicaţiilor cloud computing, programare de
software de operare pentru accesarea şi
folosirea serviciilor de cloud computing, servicii
de asistenţă tehnică, inclusiv servicii de
gestionare de infrastructură de la distanţă şi la
faţa locului pentru monitorizarea, administrarea

şi gestionarea sistemelor publice şi private de IT
şi aplicaţii cloud computing, servicii de software
pentru mobilitate, respectiv servicii de dezvoltare
de software pentru aplicaţii mobile, inclusiv soluţii
client, client/server şi de tip cloud, la comandă, la
pachet sau găzduite, cu asistenţă pentru toate,
coordonarea sistemelor de operare la nivel înalt
şi a platformelor cloud.
43. Punere la dispoziţie de locuri de întâlnire
sau de odihnă (cazare temporară) în cadrul
unui centru comercial, servicii de alimentaţie
publică, servicii de oferire de mâncare şi
băuturi, fast-food, catering şi pentru acasă
(takeaway service), servicii de restaurant,
terasă, grădină de vară, cafenea, cofetărie,
bar, snack-bar, servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare la cele
menţionate anterior, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea de locuinţe temporare, rezervări
de locuinţe temporare (cazare temporară),
rezervări pentru restaurante şi mese, furnizare
de informaţii cu privire la rezervarea de locuri
de cazare, furnizare de informaţii pe internet
despre cazare, servicii de ospitalitate (cazare),
cazare în regim hotelier, închiriere de spaţii
pentru birouri temporare, închiriere de săli de
reuniune, furnizare de spaţii pentru conferinţe,
seminare şi expoziţii, servicii hoteliere pentru
furnizarea de spaţii pentru expoziţii, conferinţe
şi seminare, închiriere de mobilier pentru birou,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare cu
privire la serviciile menţionate anterior, servicii de
catering pentru spaţii special amenajate pentru
conferinţe.

───────
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(210) M 2018 07822
(151) 21/11/2018
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PORUMB DIN ROMANIA, STR.
GĂRII NR. 2, JUD. IALOMIȚA,
MIHAIL KOGĂLNICEANU,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)
Mandru ca sunt fermier!

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07823
(151) 21/11/2018
(732) SC OPTIC PARTNER SRL,

STR. THEODOR BURADA
NR. 38A, ET. 1, BIROU 5, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900160, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ENZO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Rame pentru ochelari.

───────

(210) M 2018 07824
(151) 21/11/2018
(732) ARCTIC SA, STR. 13 DECEMBRIE

NR. 210, JUD. DÂMBOVIŢA,
GĂEŞTI, 135200, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

Steam Clean

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 24.15.02;
24.15.08; 24.17.25; 27.05.01; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Grey 9C)

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

7. Mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2018 07825
(151) 21/11/2018
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PORUMB DIN ROMANIA, STR.
GĂRII NR. 2, JUD. IALOMIȚA,
MIHAIL KOGĂLNICEANU,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)
De la fermieri pentru fermieri!

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07826
(151) 21/11/2018
(732) SC DEPOZITUL DE TABLA

INTERNATIONAL SRL, BD.
GALAŢI NR. 25, BL. R6, SC. 1,
ETAJ PARTER, AP. 2, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

DT Indiana

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.12; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07827
(151) 21/11/2018
(732) SC DEPOZITUL DE TABLA

INTERNATIONAL SRL, BD.
GALAŢI NR. 25, BL. R6, SC. 1,
ETAJ PARTER, AP. 2, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

DT Canadiana

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.12; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07828
(151) 21/11/2018
(732) SC DEPOZITUL DE TABLA

INTERNATIONAL SRL, BD.
GALAŢI NR. 25, BL. R6, SC. 1,
ETAJ PARTER, AP. 2, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

DT SmartFix

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.12; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07829
(151) 21/11/2018
(732) SC GSTIC MARKETING SRL,

STR. CRIȘAN NR. 16, JUD. CLUJ,
GHERLA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

ONLINE MASTERY

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.01.03;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.12

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

clase:
9. CD-uri și DVD-uri preînregistrate, fișiere
digitale (podcast), discuri compacte, discuri
(înregistrări audio), înregistrări multimedia, cărți
audio, software descărcabil pentru prezentare,
vizualizare și ascultare de cursuri educaționale și
de materiale de cursuri educaționale, disponibile
pe internet și dispozitive mobile, publicații
netipărite, publicatii didactice și anume, cărți
electronice descărcabile cu texte, manuale
și materiale scrise pentru cursuri, folosite în
cadrul cursurilor de educație, date, informații,
materiale audio, video și alte mijloace și
echipamente multimedia, toate permițând citirea
sau descărcarea lor de pe o rețea de calculator
sau de pe internet, unități de stocare tip flash,
manuale de instrucțiuni pentru educație.
16. Cărți, suporturi pentru cărți, semne de
cărți, cărți de vizită, albume, broșuri, invitații,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie,
panouri publicitare din hârtie sau carton, cutii din
carton sau hârtie, calendare, cataloage, plicuri
(papetărie), dosare (articole de birou), fluturași
publicitari, felicitări, manuale tipărite, fotografii,
postere, publicații imprimate, orare imprimate,
instrumente de scris, carduri din hârtie sau

carton, publicații tipărite, reviste, cărți poștale,
ziare, ghiduri.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
publicitate și marketing online, servicii
de comerț cu amănuntul și vânzare
online de informații educative înregistrate
electronic sau descărcabile de pe internet,
difuzare de materiale publicitare (fluturași,
prospecte, imprimate, eșantioane), consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
servicii de relații cu publicul, consultanță în
marketing, cercetare și studii de marketing.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut video și audio furnizat
printr-un serviciu online de video la cerere,
transmisie de informații online, furnizarea de
forumuri online.
41. Servicii educative online prin baze de date
informatice, internet sau extranet, organizare
de conferințe, seminarii, cursuri, organizarea și
conducerea de workshop-uri, publicarea cărților,
educație și divertisment, servicii de instruire,
publicare de cărți audio, furnizare de seminare
online de formare, servicii de instruire în materie
de marketing, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului, publicare de
cărți electronice și periodice pe internet, editare
de texte scrise, furnizare de informații despre
învățământ online.

───────
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(210) M 2018 07830
(151) 21/11/2018
(732) DIHIGO OMAR SECADA, ȘOS.

OLTENIȚEI NR. 13B, AP. 1, JUD.
ILFOV, POPEȘTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA
DOINA IANCULESCU, STR.
DUMITRU TACU NR. 28, BL. 2,
AP. 01, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
LEVEL UP

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07831
(151) 21/11/2018
(732) GRACIANA MEDEA STORE SRL,

CALEA NAȚIONALĂ NR. 99, SC.
B, ET. 3, AP. 8, JUD. BOTOȘANI,
BOTOȘANI, BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

Graciana Medea
shoes & accesories

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 29.01.12;
27.05.01

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07832
(151) 21/11/2018
(732) OVIDIU CHILOM, COMUNA

TIGVENI NR. 414, JUD. ARGEȘ,
SAT TIGVENI, ROMANIA

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

(540)

MelECO DIN DRAGOSTE
PENTRU MIERE

(531) Clasificare Viena: 03.13.05; 26.05.04;
26.01.16; 26.01.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07833
(151) 21/11/2018
(732) S.C. IVT SCULE S.R.L., STR.

MUNCITORILOR NR. 9, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)

KRONBERG

(531) Clasificare Viena: 26.04.07; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

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

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 07834
(151) 21/11/2018
(732) HOMEFRESH SRL, STR. GH.

BARITIU NR. 21, JUDEȚUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(740) SC PATENTPOINT SRL , STR.
DOINEI NR. 78B, AP. 20, JUD.
ILFOV, FUNDENI, 077086, IF,
ROMANIA

(540)

homefresh

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

clase:
29. Carne, pește, fructe de mare, pui, ficăței,
extracte din carne, fructe, legume și ciuperci
conservate, congelate, uscate și gătite, ouă,
lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Preparate din cereale, pâine, sare, muștar,
oțet, sosuri, condimente.
31. Fructe și legume proaspete, ciuperci
proaspete, semințe brute și neprocesate.
43. Servicii de catering/pregătire de alimente
pentru consum, livrare a ingredientelor
porționate împreună cu instrucțiuni simplu de
urmat, pentru a fi gătite acasă.

───────

(210) M 2018 07835
(151) 21/11/2018
(732) FITT INSTAL TRADE SRL, STR.

TACHE IONESCU NR. 8, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI, 110143, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

TERMOSTAT CU UNDE RADIO
NEPROGRAMABIL TORline

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17; 29.01.14; 15.09.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
0033FF), roșu, negru, gri

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

9. Termostate de cameră, instrumente de control
al temperaturii (termostate), termostate digitale
pentru control climatic.

───────

(210) M 2018 07837
(151) 21/11/2018
(732) BIO-SYNERGIE ACTIV SRL,

STR. DRISTORULUI NR. 114, BL.
13C, AP. 9, LOT A, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
KOLODIUM FORTE

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

5. Preparate farmaceutice.
───────
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(210) M 2018 07838
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI, NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, RO., .

(740) Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
"Legal2M", SPLAIUL UNIRII,
NR.10, BL.B5, SC.1, ET.4, AP.10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, RO, .

(540)

Eugenia ORIGINAL Biscuiți
cu multă cremă de cacao

(531) Clasificare Viena: 24.07.01; 25.01.05;
25.01.19; 08.01.06; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 26.01.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, galben, maro
deschis, maro închis, cafeniu, crem,
verde, roz, portocaliu, argintiu, rpșu,
bleumarin, albastru, albastru deschis

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

30. Biscuiți.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiţi, servicii de import şi export de biscuiţi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiţi, publicitate și reclamă în legătură cu
biscuiți.

───────

(210) M 2018 07839
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI, NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, RO., .

(740) Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
"Legal2M", SPLAIUL UNIRII,
NR.10, BL.B5, SC.1, ET.4, AP.10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, RO, .

(540)

Eugenia BLACK &
WHITE biscuiți sandwich

cu cremă de lapte

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 08.01.06;
08.03.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru, gri,
maro închis, crem

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

30. Biscuiți.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu biscuiți, servicii de import și export de biscuiți,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiți, publicitate și reclamă în legătură cu
biscuiți.

───────
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(210) M 2018 07840
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI, NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, RO., .

(740) Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
"Legal2M", SPLAIUL UNIRII,
NR.10, BL.B5, SC.1, ET.4, AP.10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, RO, .

(540)

Eugenia Biscuiți sandwich
cu multă cremă de cacao

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 05.03.11;
05.07.06; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, galben, alb,
cafeniu, verde, verde deschis, verde
gălbui, albastru deschis, roz închis,
roșu, crem, maro închis, negru

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

30. Biscuiți.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiți, servicii de import și export de biscuiți,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiți, publicitate și reclamă în legătură cu
biscuiți.

───────

(210) M 2018 07841
(151) 21/11/2018
(732) METEOR PRESS SRL, STR.

BAHLUIULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011281,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
O CARTE PENTRU FIECARE

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 07842
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI, NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, RO., .

(740) Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
"Legal2M", SPLAIUL UNIRII,
NR.10, BL.B5, SC.1, ET.4, AP.10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, RO, .

(540)

Eugenia DARK BISCUIȚI
SANDWICH CU

CREMĂ DE CACAO

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.05;
05.03.11; 05.07.06; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru, gri,
crem

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

30. Biscuiți.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiți, servicii de import și export de biscuiți,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiți, publicitate și reclamă în legătură cu
biscuiți.

───────

(210) M 2018 07843
(151) 21/11/2018
(732) MARIUS TUCA, SOSEAUA

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 15,
CLĂDIREA IRIDEX, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MARIUS TUCA SHOW

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

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

───────

(210) M 2018 07844
(151) 21/11/2018
(732) VODAFONE ROMÂNIA SA, STR.

BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Super RED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01

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

clase:
38. Telecomunicaţii.

───────
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(210) M 2018 07845
(151) 21/11/2018
(732) VODAFONE ROMÂNIA SA, STR.

BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Super RED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2018 07846
(151) 21/11/2018
(732) ASOCIAŢIA ADINKARELA, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 32,
COMUNA CHIAJNA, JUDEŢUL
ILFOV, SAT ROŞU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ADINKARELA

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, roşu

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

45. Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 07847
(151) 21/11/2018
(732) DIANA CĂTĂLINA PASCU, ALEEA

BUCSENESTI NR. 2, BL. Z8, AP.
51, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REVISTA SHUKAR

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 07848
(151) 21/11/2018
(732) MARIA-COSMINA CONSTANTIN,

BD. CAMIL RESSU NR. 3, BL.
13A, SC. C, AP. 90, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

enGAS

(531) Clasificare Viena: 26.03.12; 26.03.16;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii referitoare
la organizarea de vânzări în beneficiul
terţilor, realizate în orice mod, legate
de combustibili, combustibili gazoşi, gaze
naturale, servicii referitoare la organizarea
de vânzări în beneficiul terţilor, realizate în
orice mod, legate de maşini şi instalaţii
pentru tratarea şi exploatarea combustibililor,
combustibililor gazoşi, gazelor naturale, servicii
de gestionarea administrativă a spaţiilor,
instalaţiilor şi/sau a proceselor industriale
pentru producerea de combustibili, combustibili
gazoşi, gaze naturale, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
gestionarea administrativă şi contabilă a
societăţilor, asistenţă tehnică şi comercială
pentru achiziţionarea cu materii prime.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
servicii de instalare şi asistenţă referitoare la
maşinile şi instalaţiile pentru producerea de
combustibili, combustibili gazoşi, gaze naturale,

servicii de instalare, servicii de foraj şi servicii de
extracţia de gaze.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
dezvoltarea de concepte energetice, servicii
ştiinţifice şi tehnologice, precum şi serviciile de
cercetare şi proiectare referitoare la acestea,
proiectare şi dezvoltare de hardware şi software
de calculator, cercetare, dezvoltare şi proiectare
pentru realizarea şi gestionarea spaţiilor,
instalaţiilor şi/sau proceselor industriale pentru
producerea de combustibili, combustibili gazoşi,
gaze naturale, servicii de cercetare, dezvoltare
şi consultanţă pentru protejarea, valorificarea şi
gestionarea patrimoniului de mediu, întocmire
(proiectare) de planuri de construcţie, proiectare,
cercetare şi dezvoltare de instalaţii tehnologice
în sectorul protejării mediului, prospecțiuni de
gaze și petrol, testare ecologică a emisiilor de
gaze arse, realizarea de studii de fezabilitate cu
privire la exploatarea gazelor, servicii tehnice în
domeniul producției de energie electrică și gaze
naturale.

───────

(210) M 2018 07850
(151) 21/11/2018
(732) ADINA-MARI-NATALI

ROSENFELD, STR. C.A. ROSETTI
NR. 14, BL. SCALA, SC. A, ET. 6,
AP. 17, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARÉTA

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 07851
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI NR. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, .CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) Cabinet individual autorizat
Popescu Magdalena Daniela -
Legal 2M, SPLAIUL UNIRII NR.10,
BL.B5, SC.1, ET. 4, AP.10, SECTOR
4, BUCURESTI

(540)

Eugenia junior
cu lapte şi miere

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 03.13.04;
03.13.24; 08.01.11; 08.03.01; 11.01.09;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin,
albastru deschis, alb, gri, roşu, crem,
negru, galben, portocaliu, maro

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

30. Biscuiţi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiţi, servicii de import şi export de biscuiţi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiţi, publicitate şi reclamă în legătură cu
biscuiţi.

───────

(210) M 2018 07852
(151) 21/11/2018
(732) CHOCCO MAX PROD SRL, STR.

DEPOZITELOR NR. 17A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Royal Queen B

(531) Clasificare Viena: 08.01.22; 05.07.16;
24.09.05; 24.01.15; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, auriu, vişiniu,
verde, maro, alb

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────
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(210) M 2018 07853
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI NR. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, .CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) Cabinet individual autorizat
Popescu Magdalena Daniela -
Legal 2M, SPLAIUL UNIRII NR.10,
BL.B5, SC.1, ET. 4, AP.10, SECTOR
4, BUCURESTI

(540)

Eugenia Biscuiţi cu multă
cremă aromă de lămâie

(531) Clasificare Viena: 05.07.12; 01.15.21;
25.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde, maro, cafeniu, crem, galben, alb,
albastru, roz închis, roşu, portocaliu

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

30. Biscuiţi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiţi, servicii de import şi export de biscuiţi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiţi, publicitate şi reclamă în legătură cu
biscuiţi.

───────

(210) M 2018 07854
(151) 21/11/2018
(732) CHOCCO MAX PROD SRL, STR.

DEPOZITELOR NR. 17A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
BEM BEM

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

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

───────

(210) M 2018 07855
(151) 21/11/2018
(732) Concept Apps Development SRL,

BLD. REPUBLICII NR. 19, BL. A4,
ET. 2, AP. 1, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Zebra Car

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 07856
(151) 21/11/2018
(732) VIVRE DECO SA, BD.UL TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 22, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
home, lovely home

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
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lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace
cu gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr,
păr fals (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile), (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07857
(151) 21/11/2018
(732) FRUIT SHIPPERS LIMITED,

CHARLOTTE STREET,
CHARLOTTE HOUSE, 3ERD
FLOOR, NASSAU, BAHAMAS

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BONITA

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

30. Cafea, cacao şi cafea artificială, ciocolată.
───────
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(210) M 2018 07858
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI, NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, RO., .

(740) Cabinet individual autorizat
Popescu Magdalena Daniela -
Legal 2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 010301

(540)

Eugenia Biscuiţi cu
multă cremă de lapte

aromă de vanilie

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 11.03.03;
11.03.07; 05.05.22; 25.01.05; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, gri deschis,
maro închis, albastru, galben, roşu, roz
închis, negru, nuanţe de maro, cafeniu,
nuanţe de cafeniu, crem, nuanţe de
galben, nuanţe de verde, nuanţe de
roşu, nuanţe de portocaliu, verde gălbui

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

30. Biscuiţi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiţi, servicii de import si export de biscuiţi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiţi, publicitate si reclamă în legătură cu
biscuiţi.

───────

(210) M 2018 07859
(151) 21/11/2018
(732) Amazon Europe Core Sarl,

STRADA: AVENUE JOHN
F. KENNEDY, NUMAR: 38,
LUXEMBURG, 1855, LUXEMBURG

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AMFIT NUTRITION

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

5. Suplimente nutritive, suplimente dietetice,
suplimente dietetice și nutritive conținând
aminoacizi ramificați, suplimente dietetice
și nutritive conținând suplimente proteice,
suplimente dietetice și nutritive pentru sporturile
de anduranță, suplimente dietetice și nutritive
pentru culturism, stimularea creșterii musculare,
creșterea forței, energiei, rezistenței și a
capacității de efort și pentru gestionarea
sănătoasă a greutății, suplimente dietetice și
nutritive pentru utilizare după, înainte și în timpul
antrenamentului, băuturi pentru recuperare și
performanță, și anume, băuturi îmbogățite cu
nutrimente, având adaos de vitamine, minerale,
nutrienți, antioxidanți, proteine sau aminoacizi
ramificați, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, batoane
care înlocuiesc o masă (supliment dietetic),
batoane bogate în proteine, ca supliment
nutritiv, batoane, ca supliment nutritiv, pentru
sporirea energiei, băuturi care înlocuiesc o masă
(supliment dietetic), substituți alimentari sub
formă de prafuri, amestec de băuturi nutritive
folosit ca înlocuitor al meselor, suplimente
proteice sub formă de shake-uri, gata de băut,
băuturi [suplimente dietetice] cu aminoacizi, sub
formă de prafuri, băuturi (suplimente dietetice)
sub formă de prafuri pentru utilizare înainte de
antrenament, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant.
32. Băuturi energizante, băuturi pentru sportivi,
băuturi pentru sportivi, și anume, băuturi pentru
performanță, băuturi pentru sportivi, și anume,
băuturi pentru recuperare.

───────
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(210) M 2018 07860
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI, NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, RO., .

(740) Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

(540)
Dieta

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

30. Biscuiţi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiţi, servicii de import si export de biscuiţi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiţi, publicitate şi reclamă în legătură cu
biscuiţi.

───────

(210) M 2018 07861
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI, NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, RO., .

(740) Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

(540)

Eugenia MINI BISCUIŢI
SANDWICH CU

CREMĂ DE CACAO

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 29.01.15;
25.01.05

(591) Culori revendicate:alb, maro închis,
roşu, galben, galben închis, albastru,
verde, portocaliu, roz închis

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

30. Biscuiţi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiţi, servicii de import si export de biscuiţi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiţi, publicitate şi reclamă în legătură cu
biscuiţi.

───────
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(210) M 2018 07862
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI, NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, RO., .

(740) Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

(540)
Diet

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

30. Biscuiti.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiţi, servicii de import si export de biscuiţi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiţi, publicitate şi reclamă în legătură cu
biscuiţi.

───────

(210) M 2018 07863
(151) 21/11/2018
(732) HELVETIC IMPEX SRL, STRADA:

BISERICII ROMANE, NUMAR:
67, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)
ISONEM

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

1. Materiale, agenţi şi compoziţii pentru
stingerea si prevenirea incendiilor.
2. Straturi de protectie, formă de vopseluri
si preparate de protectie, preparate pentru
hidroizolare (vopseluri pentru zidărie), produse
si preparate de etansare, acoperiri hidroizolante,
preparate pentru acoperirea suprafeţelor
de constructii, produse pentru conservarea
metalelor (vopseluri).

17. Materiale si articole izolatoare, materiale de
etanşare şi filtre, materiale fonoizolante pentru
cladiri.
19. Materiale de etanşare ignifuge folosite în
construcţii, materiale de construcţie nemetalice
pentru izolarea scurgerilor, produse de izolare a
asfaltului, acoperişului, căilor de acces.

───────

(210) M 2018 07864
(151) 21/11/2018
(732) SC DOBROGEA BISCUIT SRL,

STR. CELULOZEI, NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA, RO., .

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040023

(540)

Eugenia ORIGINAL Biscuiţi
cu multă cremă de cacao

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 26.01.01;
25.01.05

(591) Culori revendicate:alb, nuanţe de
galben, maro deschis, maro închis,
cafeniu, roşu, albastru deschis

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

30. Biscuiţi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiţi, servicii de import si export de biscuiţi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
biscuiţi, publicitate şi reclamă în legătură cu
biscuiţi.

───────
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(210) M 2018 07865
(151) 21/11/2018
(732) ALNIK GASTRO S.R.L., STRADA:

VIRGIL MADGEARU, NUMAR:
11, PARTER, AP. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. ION BREZOIANU
NR. 27, ETAJUL 8, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IL CAPO authentic italian food

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15; 24.07.23

(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde,
alb, auriu

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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