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Cereri Mărci publicate în 02/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 05959

(151)
26/08/2019

(732)
GENERAL GUIDANCE SRL

BEST TOYS

2 M 2019 06034

26/08/2019

SC EXCEL SMART HUB SRL

a space

3 M 2019 06093

26/08/2019

S.C. DELIVERY SOLUTIONS
S.A.

easybox

4 M 2019 06094

26/08/2019

DANIEL ALEXANDRU BLÂNDU TERMO CLASS

5 M 2019 06096

26/08/2019

SC IBC FOCUS SRL

Fara agentie

6 M 2019 06097

26/08/2019

DH BUILDINGS SRL

Aftăr Stube

7 M 2019 06098

26/08/2019

SOLUTION SECURITY SRL

S SOLUTION SECURITY

8 M 2019 06099

26/08/2019

BASHIR QANADILO

GLOW CONCEPT

9 M 2019 06100

26/08/2019

NOVARTIS AG

ALTUXERIN

10 M 2019 06101

26/08/2019

VLADUTA LUPAU

Vin Acasa de Craciun

11 M 2019 06102

26/08/2019

VLADUTA LUPAU

Fain ii numele Marie

12 M 2019 06103

26/08/2019

TV FOLCLOR MEDIA SRL

TVF OLTENIA

13 M 2019 06104

26/08/2019

HG MEDICAL SRL

Geomed

14 M 2019 06105

26/08/2019

CRISTINA POP

MAGIC ESSENTIALS BY
CRISTINA

15 M 2019 06107

26/08/2019

SC EUROMAR PERFORGRUP
SRL

Euro Oltenia Info

16 M 2019 06108

26/08/2019

SC DANEMAR COMPANY SRL EURO MARKET

17 M 2019 06110

26/08/2019

DAB AUTO EXPERT SRL

Performance Garage

18 M 2019 06111

26/08/2019

ALBERTO DOBRE

D DOBRE

19 M 2019 06112

26/08/2019

ALBERTO DOBRE

A ALBERTO

20 M 2019 06113

26/08/2019

ALBERTO DOBRE

ALBERO SUITS & TAILORING

21 M 2019 06114

26/08/2019

ALBERTO DOBRE

A ALBERTO DOBRE CUSTOM
TAILORING

22 M 2019 06116

26/08/2019

ASOCIATIA "SCOALA DE
TERAPII COMPLEMENTARE
ANATECOR"

ANATECOR

23 M 2019 06117

26/08/2019

ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

NUMBER SHARE

24 M 2019 06118

26/08/2019

SC TAXI GALANT SRL

TAXI;GALANT

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 06120

(151)
26/08/2019

(732)
ASOCIATIA "SCOALA DE
TERAPII COMPLEMENTARE
ANATECOR"

OTPTC

26 M 2019 06121

26/08/2019

BEZAROM SRL

Coreto

27 M 2019 06122

26/08/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

NESCAFÉ SMOOTH & CREMA

28 M 2019 06123

26/08/2019

SC HCL ONLINE ADVERTISING EU CE MANANC.RO?
SRL

29 M 2019 06124

26/08/2019

VICTORIA RESORT SRL

30 M 2019 06125

26/08/2019

DOGARU, OANA SI ASOCIATII IFRSUPPORT
SPRL

31 M 2019 06126

26/08/2019

UPLIFT AIRPORT SERVICES
SRL

3

(540)

VR VICTORIA RESORT
MAMAIA

UPLIFT YOUR FLIGHT !
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05959
26/08/2019
GENERAL GUIDANCE SRL, ŞOS.
COLENTINA NR. 83, CAM. 3, BL.
85, AP. 73, BUCUREŞTI, 021191,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BEST TOYS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06093
26/08/2019
S.C. DELIVERY SOLUTIONS
S.A., SPLAIUL INDEPENDENŢEI,
NR. 319, CLADIREA. OB17C,
SECTORUL 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
IRARDI CONSULTING SRL,
BUCUREȘTI, OP 53, CP 17,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040203,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06034
26/08/2019
SC EXCEL SMART HUB SRL,
ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 19-21, ET. 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

easybox
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

a space
(531)

Clasificare Viena: 24.15.07; 24.15.13;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#E53524), albastru închis
(HEX=#012049), albastru deschis
(HEX=#275CA6)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de administrare pentru birou (pentru
terți), administrare de birouri de afaceri pentru
terți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06094
26/08/2019
DANIEL ALEXANDRU BLÂNDU,
STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 58,
JUD. GALAȚI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

TERMO CLASS
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.15; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri închis, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06097
26/08/2019
DH BUILDINGS SRL, STR.
NICOLAE BĂLCESCU NR. 12,
CAMERA 3, AP. 11, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06096
26/08/2019
SC IBC FOCUS SRL, STR.
ARINILOR NR. 20, AP. 10, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

Fara agentie
(531)

Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.15;
26.01.18; 26.01.19; 29.01.13
(591) Culori revendicate:gri închis, portocaliu,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

Aftăr Stube
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
17.01.07; 17.01.09; 16.03.13; 16.03.19;
27.05.07; 27.05.08
(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).
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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06098
26/08/2019
SOLUTION SECURITY SRL, STR.
STRUNGULUI NR. 8A, BIROUL
1, PARTER, JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06099
26/08/2019
BASHIR QANADILO, STR.
AVRIGULUI NR. 9-19, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CIPI ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2, NR.
2, SC. B, AP. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

GLOW CONCEPT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 01.15.23; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

S SOLUTION SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 24.01.15; 27.05.08;
27.05.21; 26.11.03; 26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază și protecţie privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, servicii de însoțire a bunurilor
și persoanelor (gardă de corp), servicii
de consultanță în domeniul securitate şi
pază, servicii de informare, consiliere și
consultanță pentru toate cele menționate
anterior, servicii prestate de garda de securitate,
servicii de verificare a persoanelor, servicii
de supraveghere, gardă de corp personală
(escortă), servicii de pază pentru infrastructuri,
închiriere
de
aparatură
de
securitate,
monitorizarea sistemelor de securitate, închiriere
de alarme, supravegherea alarmelor antiefracție.
───────

───────

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2019 06100
26/08/2019
NOVARTIS AG , SWITZERLAND ,
BASEL, 4002, ELVEȚIA
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

ALTUXERIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06101
26/08/2019
VLADUTA LUPAU, STR. 22
DECEMBRIE NR. 44B, JUD.
SĂLAJ, SIMLEU SILVANIEI, SĂLAJ,
ROMANIA

Vin Acasa de Craciun

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activități culturale, organizarea
şi susținerea de concerte, servicii de
discotecă, servicii de divertisment, servicii de
compoziție muzicală, producţia de muzică,
organizare de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestărilor live,
servicii de studioruri de înregistrare, producţia de
spectacole, compunerea de melodii.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06103
26/08/2019
TV FOLCLOR MEDIA SRL, STR.
MAGNOLIA NR. 52, JUD. DOLJ,
COMUNA PIELEȘTI, DOLJ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06102
26/08/2019
VLADUTA LUPAU, STR. 22
DECEMBRIE NR. 44B, JUD.
SĂLAJ, SIMLEU SILVANIEI, SĂLAJ,
ROMANIA

Fain ii numele Marie

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, activități culturale, organizarea
şi susținerea de concerte, servicii de
discotecă, servicii de divertisment, servicii de
compoziție muzicală, producţia de muzică,
organizare de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestărilor live,
servicii de studioruri de înregistrare, producţia de
spectacole, compunerea de melodii.

TVF OLTENIA
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)

M 2019 06104
26/08/2019
HG MEDICAL SRL, STR. SATURN
NR. 2, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

Geomed
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(531)

Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06105
26/08/2019
CRISTINA POP,
STR.TRANSILVANIEI NR. 21, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
SC ACTA MARQUE SRL, STR.
ANATOLE FRANCE, NR. 62, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400463,
ROMANIA

MAGIC ESSENTIALS
BY CRISTINA
(531)

Clasificare Viena: 04.03.09; 04.03.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roz-violet (Pantone
225)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri aromatice, uleiuri de baie, uleiuri
pentru corp, uleiuri cosmetice, uleiuri cosmetice
pentru epiderma, uleiuri esenţiale, uleiuri
esenţiale pentru arome de băuturi, uleiuri
esenţiale pentru arome alimentare, uleiuri eterice
pentru uz casnic, uleiuri esenţiale pentru
uz personal, uleiuri esenţiale folosite pentru
fabricarea capsulelor gelatinoase şi a altor
suplimente dietetice, uleiuri esentiale folosite
la fabricarea produselor parfumate, ulei de
lavanda, uleiuri pentru masaj, uleiuri eterice
naturale, uleiuri de curăţare, uleiuri pentru

produsele de toaletă, ulei de mentă, loţiuni,
creme si uleiuri pentru piele si corp, de
uz cosmetic, arome alimentare preparate din
uleiuri esenţiale, uleiuri parfumate, uleiuri pentru
tăbăcit, produse pentru îngrijirea corpului pe
bază de aromoterapie, şi anume: cremă de corp,
gel de duş, cremă pentru cuticule, şampon,
balsam, balsam de buze nemedicinal, cremă de
corp, cremă exfoliantă pentru corp şi picioare
şi cremă de picioare nemedicinală, creme
de înfrumuseţare pentru îngrijire corporală,
deodorante pentru îngrijirea corpului, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea pielii, şi anume:
creme, loţiuni, geluri, produse tonifiante, produse
pentru curăţare şi exfoliere, produse de purificare
a pielii, produse pentru curăţarea pielii, creme
pentru piele, loţiuni pentru piele, produse pentru
hidratarea pielii, produse de tonifiere a pielii,
săpunuri pentru îngrijirea corpului, preparate
de îngrijire a pileii pentru îndepărtarea ridurilor,
şampoane şi balsamuri pentru păr, preparate
pentru modelarea părului, parfumuri.
5. Uleiuri nutriţionale nu de uz alimentar sau
cosmetic, suplimente nutritive sub formă de
loţiuni comercializate ca o componentă a
produselor nutritive de îngrijire a pielii.
9. Materiale digitale, şi anume, CD-uri, DVD-uri,
precum şi fişiere audio şi video descărcabile,
mijloace media digitale, şi anume, CD-uri, DVDuri, şi fişiere audio şi video descărcabile,
publicatii electronice, înregistrate sau nu pe
suporturi (care pot fi de asemenea consultate
prin intermediul internetului).
16. Etichete din hârtie sau carton, abţibilduri,
broşuri, produse tipărite, cărţi, reviste, foi
volante, fotografii şi calendare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06107
26/08/2019
SC EUROMAR PERFORGRUP
SRL, STR. FOISORULUI NR.
15, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Euro Oltenia Info
(531)

Clasificare Viena: 24.07.01; 24.11.25;
04.03.01; 04.03.03; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.05; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate televizată, publicitate
online, agenții de publicitate, publicitate și
marketing, organizarea de publicitate, publicitate
în reviste, publicitate și reclamă, servicii de
publicitate.
38. Telecomunicaţii.
───────

M 2019 06108
26/08/2019
SC DANEMAR COMPANY SRL,
STR. GĂRII NR. 45, JUDEŢUL
VÂLCEA, LOCALITATE BĂBENI,
245100, VALCEA, ROMANIA

EURO MARKET
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.09;
26.11.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţie de import-export, servicii oferite de un
lanţ de magazine.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06110
26/08/2019
DAB AUTO EXPERT SRL, STR.
ROVINE NR. 25, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550269, SIBIU, ROMANIA

Performance Garage
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.11.25; 24.15.01;
14.07.09; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
Culori revendicate:roşu, albastru,
bleumarin
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06111
26/08/2019
ALBERTO DOBRE, STR.
ALEXANDRU CEL BUN NR.
45, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 06112
26/08/2019
ALBERTO DOBRE, STR.
ALEXANDRU CEL BUN NR.
45, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

A ALBERTO
(531)

D DOBRE

Clasificare Viena: 23.01.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(531)

Clasificare Viena: 23.01.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

M 2019 06113
26/08/2019
ALBERTO DOBRE, STR.
ALEXANDRU CEL BUN NR.
45, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALBERO SUITS & TAILORING
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi

pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06114
26/08/2019
ALBERTO DOBRE, STR.
ALEXANDRU CEL BUN NR.
45, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740)

A ALBERTO DOBRE
CUSTOM TAILORING
(531)

Clasificare Viena: 23.01.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

M 2019 06116
26/08/2019
ASOCIATIA "SCOALA DE
TERAPII COMPLEMENTARE
ANATECOR" , STR. FLAVIA
NR. 15, JUD. ARAD, COMUNA
VLADIMIRESCU, SAT
VLADIMIRESCU, 305500, ARAD,
ROMANIA

ANATECOR

(540)
(511)

M 2019 06117
26/08/2019
ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED, 3 MORE LONDON
RIVERSIDE, REGATUL UNIT AL
MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI
DE NORD, LONDON, SE1 2AQ
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL
, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

NUMBER SHARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente electrice şi electronice
de comunicaţii şi telecomunicaţii, aparate şi
instrumente de comunicaţii şi telecomunicaţii,
aparate şi instrumente electrice şi electronice,
toate pentru procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codificate, aparate şi instrumente electrice de
control, testare (altele decât cele pentru testarea
in-vivo), semnalizare, verificare (supraveghere)
şi didactice, aparate şi instrumente optice
şi electrooptice, servere de comunicaţii,
servere informatice, hardware de operare VPN
(reţele private virtuale), hardware de operare
WAN (reţea zonă extinsă), hardware de
operare LAN (reţea locală de calculatoare),
componente hardware pentru calculatoare,
hardware pentru reţele de calculatoare,
componente hardware pentru calculatoare care
asigură accesul securizat de la distanţă la
reţele de calculatoare şi de comunicaţii,
hardware ethernet, aparate, instrumente şi
echipamente pentru prelucrarea imaginilor,
aparate de fotografiat, aparate, instrumente
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şi echipamente fotografice, videoproiectoare,
proiectoare multimedia, scanere şi cititoare de
coduri de bare, aparate şi instrumente de radio
şi de televiziune, transmiţătoare şi receptoare
pentru telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune, aparate pentru accesul la programe
difuzate sau transmise, holograme, computere,
dispozitive periferice pentru computere, circuite
electronice programate purtătoare de date,
discuri, casete şi fire ca suporturi de transmisie
magnetice de date, plăci imprimate de circuite,
cartele magnetice goale şi preînregistrate,
cartele de date, carduri de memorie,
carduri SIM, carduri smart, carduri conţinând
microprocesoare, carduri care încorporează
circuite integrate, carduri electronice de
identificare, cartele telefonice, cartele telefonice
cu credit, carduri de credit, carduri de debit,
cartele pentru jocuri electronice proiectate pentru
a fi utilizate cu telefoane, discuri compacte cu
memorie doar în citire (CD-ROM-uri), suporturi
de date magnetice, digitale şi optice, suporturi
de înregistrare de date magnetice, digitale
şi optice şi suporturi de stocare (goale şi
preînregistrate), CD-uri preînregistrate, memorii
flash USB, dispozitive pentru redarea de fişiere
cu muzică descărcabile, media playere portabile,
transmiţătoare şi receptoare prin satelit, sateliţi
de telecomunicaţii şi de radiodifuziune, balize
de radio telefon şi stâlpi telefonici, cabluri
şi fire electrice, cabluri optice, cabluri de
fibră optică, fire pentru rezistenţe, electrozi,
sisteme şi instalaţii de telecomunicaţii, terminale
pentru reţele telefonice, comutatoare telefonice,
aparate pentru semnal de intrare pentru
telecomunicaţii, stocare, conversie şi prelucrare
a informaţiilor, echipament telefonic, echipament
pentru telefoane fixe, portabile, mobile, handsfree (seturi mâini libere) sau activate prin
voce, terminale multimedia, terminale interactive
pentru prezentarea şi comandarea de bunuri
şi de servicii, terminale securizate pentru
tranzacţii electronice, inclusiv pentru plăţi
electronice, aparate pentru prelucrarea plăţilor
electronice, aparate pentru recepţia pager,
recepţia pager radio şi de radiotelefonie,
telefoane, telefoane mobile şi receptoare
telefonice, faxuri, asistenţi personali digitali
(PDA-uri), agende organizatoare electronice,
blocnotes-uri electronice, tablete electronice,
unităţi electronice portabile pentru recepţia,
stocarea şi/sau transmisia wireless de mesaje
cu date şi de plăţi electronice, dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale, aparate, instrumente şi sisteme
de navigaţie prin satelit, accesorii pentru
telefoane şi receptoare telefonice, adaptori

pentru utilizarea cu telefoane, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, unităţi cu difuzor pentru
telefoanele mobile cu sistem hands-free pentru
birou sau pentru montat în maşină, suporturi
de receptoare telefonice pentru autovehicule,
căşti audio, dispozitive hands-free (seturi mâini
libere) pentru telefoane şi pentru alte dispozitive
electronice mobile, genţi şi huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefoane, curele pentru
mobil, agende personale computerizate, antene,
baterii, microprocesoare, tastaturi, modemuri,
calculatoare, ecrane de afişare, sisteme
electronice de poziţionare globală, aparate
şi instrumente electronice pentru navigaţie,
localizare şi poziţionare, aparate şi instrumente
de monitorizare (altele decât cele pentru
monitorizarea in-vivo), aparate şi instrumente
radio, filme video, aparate şi echipamente audiovizuale, accesorii electrice şi electronice şi
echipamente periferice proiectate şi adaptate
utilizării cu calculatoare şi aparate audiovizuale, cartuşe de jocuri pentru calculator, piese
și racorduri pentru toate bunurile menţionate
anterior, programe pentru calculator, software
pentru calculator, software de operare pentru
VPN (reţele private virtuale), software de
operare pentru WAN (reţea zonă extinsă),
software de operare pentru LAN (reţea locală
de calculatoare), software de operare pentru
USB, software pentru calculator descărcabil
de pe Internet, software pentru calculator
pentru sincronizarea datelor între calculatoare,
procesoare, recordere, monitoare şi dispozitive
electronice şi calculatoare gazdă, software
tip cloud computing, programe de sisteme
de operare pentru reţele, programe de
sisteme de operare pentru calculatoare,
software pentru calculator care asigură
accesul securizat de la distanţă la reţele
de calculatoare şi de comunicaţii, software
pentru securitate informatică, software firewall
pentru calculatoare, software pentru asigurarea
securităţii poştei electronice, tonuri de apel
descărcabile, pentru telefoane mobile, publicaţii
electronice (descărcabile) furnizate online din
baze de date sau de pe Internet, software
pentru calculator şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modemuri) pentru a permite conectarea
la baze de date, reţele locale şi Internet, software
pentru calculator pentru a permite realizarea
de teleconferinţe, videoconferinţe şi servicii de
telefonie video, software pentru calculator pentru
a permite căutarea şi recuperarea de date,
software pentru calculator pentru accesarea
bazelor de date, serviciilor de telecomunicaţii,
reţelelor de calculatoare şi avizierelor
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electronice, software pentru jocuri pe calculator,
programe de jocuri multimedia interactive pe
calculator, software pentru calculator pentru
jocuri de realitate virtuală, fişiere cu muzică
descărcabile, fotografii, poze, desene grafice,
fişiere cu imagini, clipuri muzicale, filme, filme
video şi programe audio-vizuale (descărcabile)
furnizate online sau din baze de date ale
calculatoarelor sau de pe Internet sau de
pe site-uri web de Internet, software pentru
calculator utilizat la monitorizarea de la
distanţă, software de navigaţie GPS, ceasuri
inteligente (smart watches), dispozitive mobile
portabile, calculatoare portabile, transmiţătoare
electronice şi receptoare de date portabile,
brăţările care comunică datele către asistenţi
personali digitali, telefoane inteligente (smart
phones), tablete PC, PDA-uri, şi calculatoare
personale prin intermediul site-urilor de internet
şi alte reţele de calculatoare şi de comunicaţii
electronice, telefoane şi smartphone-uri în formă
de ceas, telefoane şi smartphone-uri în formă
de brăţară, telefoane şi smartphone-uri în formă
de pandantiv, colier, inel, cercei şi/sau un
alt element de tip bijuterie, calculatoare în
forma unui ceas, calculatoare în formă de
brăţară, calculatoare în formă de pandantiv,
colier, inel, cercei şi/sau un alt element de tip
bijuterie, dispozitiv de monitorizare personală
pentru fitness în forma unui ceas sau a unei
brăţări, dispozitiv de monitorizare personală
pentru fitness în formă de pandantiv, colier, inel,
cercei şi/sau un alt element de tip bijuterie, roboți
(în afara celor de bucătărie sau a produselor
culinare) pentru uz personal, educațional sau
în scop de divertisment, echipament pentru
controlul roboților de la distanță, software
pentru controlul si operarea roboților, piese
și garnituri pentru toate bunurile menționate
anterior, aparate de stocare a datelor.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
comunicații, servicii de telefonie, servicii de
telefonie mobilă, fax, telex, colectare și
transmitere de mesaje, servicii de radio
paging, redirecționare de apeluri, răspuns
automat, servicii de informații telefonice și poștă
electronică, transmisie, livrare și recepție de
sunete, date, imagini, muzică și informații,
servicii de livrare a mesajelor electronice, servicii
de informații online privind telecomunicațiile,
servicii de schimb de date, transfer de date prin
telecomunicații, transmisia de fișiere digitale,
servicii de comunicații prin satelit, servicii
de radiodifuziune, difuzare sau transmise de
programe radio sau de televiziune, de filme și
jocuri interactive, servicii de videotext, teletext
și viewdata, difuzare, transmisie și livrare de
conținut multimedia și de jocuri electronice

prin intermediul rețelelor de comunicații
electronice, servicii de mesagerie video, servicii
de videoconferință, servicii de videotelefonie,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculator și de
orice alte date, închirierea timpului de acces
la un server de bază de date, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
telefonice de asistență și pentru centre de
intermediere telefonică (call center), servicii de
furnizare a accesului la internet, furnizarea de
conexiuni de telecomunicații sau de link-uri către
Internet sau către baze de date, furnizarea
accesului utilizatorilor la Internet (furnizori de
servicii), furnizarea și operarea de conferințe
electronice, grupuri de discuții și camere de
chat, furnizarea accesului la site-uri web de
muzică MP3 pe Internet, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicații, furnizarea accesului
la infrastructuri și rețele de telecomunicații
pentru operatori terți și pentru terți, închirierea
de infrastructuri și rețele de telecomunicații
operatorilor terți și terților, servicii de accesare
a telecomunicațiilor, transmiterea mesajelor și
imaginilor asistată de un calculator, servicii
de comunicații prin calculator, transmisie și
distribuție de date sau imagini audiovizuale prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
sau prin Internet, furnizarea accesului temporar
al terților la internet, transmisia electronic a
datelor privind plățile electronice prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii
specifice agențiilor de știri, transmisie de știri
și informații de actualitate, luare spre închiriere,
leasing sau dare spre închiriere a aparatelor,
instrumentelor, instalațiilor sau componentelor
utilizate în scopul serviciilor mai sus menționate,
asigurarea accesului la o rețea electronică online
pentru extragerea de informații, închirierea de
timp de acces la o bază de date computerizată,
închirierea de timp de acces la buletine
informative și mesaje pe calculator și la o
rețea de calculatoare, servicii de furnizare de
internet (ISP), servicii de consiliere, informații
și consultanță în domeniul tuturor serviciilor
menționate anterior.
42. Servicii științifice, tehnologice și de cercetare
și servicii de design în legătură cu acestea,
servicii de cercetare de laborator, administrarea
cercetărilor, proiectare și dezvoltare de
proiecte, cercetare, proiectare și dezvoltare
de produs, cercetare tehnică, servicii de
cercetare, proiectare și dezvoltare cu privire
la calculatoare, programe pentru calculator,
sisteme de calculator, soluții pentru aplicații
software pe calculator, jocuri de calculator,
software pentru realitatea virtuală, sisteme de
prelucrare de date, administrare de date, sisteme
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de prelucrare de informații computerizate,
servicii de comunicații, soluții de comunicații,
aplicații de comunicații, sisteme de comunicații
și interfețe de rețea și acordare de consultanță
tehnică, informații și consiliere cu privire la
cele menționate anterior, proiectare și dezvoltare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, proiectare și dezvoltare
de software de operare pentru rețele tip cloud
computing, proiectare tehnică și planificare
de rețele de telecomunicații, proiectare și
dezvoltare de programe de securitate pe
Internet, proiectare și dezvoltare de sisteme
de securitate a datelor electronice, realizarea
de teste tehnice, teste industriale, redactare de
rapoarte și studii tehnice, servicii IT, servicii
informatice de tip cloud computing, actualizare
și proiectare de hardware pentru calculator,
întreținere, actualizare și proiectare de firmware
pentru calculator, software pentru calculator
și de programe de calculator, servicii de
programare computerizată, pregătire și furnizare
de informații în domeniul calculatoarelor și
instalațiilor pentru rețele de calculatoare, servicii
de consiliere și consultanță tehnică în domeniul
IT și domeniul telecomunicațiilor, consultanță
în domeniul rețelelor și serviciilor informatice
de tip cloud computing, consultanță tehnică
cu privire la aplicarea și folosirea de software
pentru calculator, servicii de consultanță și
informații în domeniul integrării sistemelor de
calculator, tehnologia informației (IT), arhitectura
și infrastructura tehnologiei informației (IT),
consultanță în materie de securitate informatică,
proiectare și dezvoltare de sisteme de calculator
și de sisteme și echipamente de telecomunicații,
administrare de servicii informatice, servicii
de asistentă operațională pentru rețele de
calculatoare, rețele de telecomunicații și rețele
pentru transmisie de date, servicii informatice
online, servicii de programare prestate online,
programare de programe de securitate pentru
Internet, închiriere de calculatoare, proiectare,
desen si întocmirea documentației, toate pentru,
compilarea paginilor web pe Internet, servicii
virtuale și interactive de creare a imaginii,
crearea, operarea și menținerea de baze
de date, intraneturi și pagini web, crearea,
întreținerea și găzduirea site-urilor web pentru
terți, găzduirea de baze de date, loguri
web, portaluri web, găzduire de platforme pe
internet, găzduire de aplicații software pentru
calculatoare, pentru terți, găzduire de spațiu
de stocare pe Internet, găzduire și închiriere
de spațiu de stocare pentru pagini web,
găzduire de platforme de comerț electronic
pe Internet, găzduire a aplicațiilor multimedia
și interactive, găzduire de software pentru

administrarea bibliotecilor, găzduire de facilitați
online pentru conducerea discuțiilor interactive,
furnizarea de facilități web online pentru
terți, găzduire de date, fișiere, aplicații și
informații computerizate, găzduire de servere,
servicii instalare și întreținere de software
pentru calculator, furnizarea de acces temporar
la aplicații online, instrumente software și
software online nedescărcabil pentru operare
de rețele de calculatoare și servere, închiriere
de software de operare pentru utilizarea unei
rețele cloud computing și accesul la aceasta,
închirierea de software de operare pentru rețele
informatice și servere, închirierea serverelor
web, închiriere de software de jocuri pe
calculator, furnizare de acces temporar la
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea unei rețele informatice
de tip cloud, furnizarea accesului temporar
la programe pentru securitatea internetului,
închirierea de spațiu de memorie pe servere
pentru găzduirea de buletine informative
electronice, crearea, operarea și întreținerea
site-urilor web, paginilor web și portalurilor
pentru introducere de text, imagini și muzică
furnizate fie prin calculatoare sau telefoane
mobile, furnizarea de servicii de informare si
consultanță online asupra serviciilor menționate
anterior printr-o bază de date computerizată
sau prin internet, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
servicii pentru securitatea calculatoarelor pentru
protecția contra accesului neautorizat în rețele,
administrare de proiecte IT, configurare de
rețele de calculatoare prin software, servicii de
integrare a sistemelor informatice, administrare
de proiecte informatice în domeniul prelucrării
datelor electronice (EDP), administrare de
servere, prognoză meteorologică, servicii de
informații meteorologice, servicii de decorațiuni
interioare, operare si punere la dispoziție de
motoare de căutare, servicii de informare și
consultanță în legătură cu serviciile menționate
mai sus.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06118
26/08/2019
SC TAXI GALANT SRL, STRADA
MIHAI EMINESCU 35, BAIA MARE,
SATU MARE, ROMANIA

TAXI;GALANT
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport.

38. Furnizarea accesului la o platforma online
de socializare pentru comunităţile implicate în
blockchain şi în tranzactiile cu criptomonedă.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06120
26/08/2019
ASOCIATIA "SCOALA DE
TERAPII COMPLEMENTARE
ANATECOR" , STR. FLAVIA
NR. 15, JUD. ARAD, COMUNA
VLADIMIRESCU, SAT
VLADIMIRESCU, 305500, ARAD,
ROMANIA

OTPTC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06121
26/08/2019
BEZAROM SRL, ALEEA CICEU
NR. 8-10, BL. R10, SC. 4, ET. 8,
AP. 156, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06122
26/08/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
DAVID PRAPORGESCU NR.
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

NESCAFÉ SMOOTH & CREMA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea cu arome, extracte de cafea,
preparate și băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheață, substitute de cafea, extracte de
substitute de cafea, preparate și băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitut de
cafea).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06123
26/08/2019
SC HCL ONLINE ADVERTISING
SRL, CALEA LUGOJULUI NR. 107,
JUDEŢ TIMIŞ, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

Coreto
(531)
(591)

(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04
Culori revendicate:Royal Blue (RGB
2,23,104), Absolute Zero (RGB
0,65,199), Turquoise Blue (RGB
0,254,228)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

EU CE MANANC.RO?
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(531)

Clasificare Viena: 24.17.02; 24.17.04;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.17;
29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Reclamă, publicitate şi gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, intermediere comercială la cumpărarea
şi vânzarea online de produse şi servicii în
contextul comandării şi livrării, în special prin
mijloace electronice, strângerea şi administrarea
datelor despre produse şi servicii sub forma unui
ghid de comenzi online, servicii de asistenţă
referitoare la operaţiunile comerciale ale firmelor
care sunt implicate în comanda şi livrarea
de produse, inclusiv prin mijloace electronice,
inclusiv internet.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, livrare de bunuri, livrarea mâncărurilor
comandate online.
43. Servicii de catering, inclusiv prin mijloace
electronice, servicii de comenzi la restaurante
care oferă mâncare la pachet şi la restaurant,
servicii de alimentaţie publică, servicii de listare
de specialităţi şi meniuri pentru prepararea
acestora în restaurante, disponibile pe internet..

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06124
26/08/2019
VICTORIA RESORT SRL, B-DUL
MAMAIA, CONSTRUCTIA C1
– COMPLEX HOTEL DE TIP D
+P+9E+M SI RESTAURANT SI
ANEXE VICTORIA, CAMERA 4,
JUD. CONSTANŢA, STAŢIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA
PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

VR VICTORIA
RESORT MAMAIA
(531)

Clasificare Viena: 26.04.16; 27.05.02;
27.05.17
(591) Culori revendicate:bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

───────
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06125
26/08/2019
DOGARU, OANA SI
ASOCIATII SPRL, STR. PACHE
PROTOPOPESCU NR. 24, ET. 3,
APT. 8, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

IFRSUPPORT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06126
26/08/2019
UPLIFT AIRPORT SERVICES SRL,
STR. TEHERAN NR. 17E, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

UPLIFT YOUR FLIGHT !

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc, la bordul aeronavelor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând pasagerilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de publicitate în aeroporturi,
servicii de promovare a vânzărilor si de vânzări
online la bordul aeronavelor.
39. Servicii
aeroportuare
(transport),
manipularea bagajelor în aeroporturi (transport).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi la
bordul aeronavelor si in aeroporturi.
───────

Erată
Referitor la cererea cu nr. de depozit M 2019 06024, dintr-o
eroare materială serviciile din clasa 36 au fost trecute în clasa
43, iar cele din 43 au fost trecute în clasa 36, corect fiind:
Clasa 36: Închirierea şi subînchirierea bunurilor mobile (spaţii
loctive şi birouri).
Clasa 43: Închiriere spaţii pentru birouri temporare; închiriere de
săli de conterinţe; servicii de informare, consiliere, management
şi consultanţă referitoare la cele menţionate anterior.

ERATA

Referitor la depozitul M2019/06057, publicat în data de
29/08/2019, dintr-o eroare materiala clasa 35 a fost publicata
eronat, corect fiind:

Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).

Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou; activităţi de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

ERATA
Referitor la depozitul M2019/05975, publicat în data
de 26/08/2019, dintr-o eroare materiala clasa 44 a
fost publicata eronat, corect fiind:

Închirierea facilităţilor sanitare, în special închirierea de echipamente sanitare mobile cum
ar fi: cabine de duş, containere sanitare, containere de toaletă, toalete transportabile,
cabine de toaletă, rezervoare de toaletă, urinale (pişoare), rulote de toaletă.

Închirierea facilităţilor sanitare, în special închirierea de echipamente sanitare mobile cum
ar fi: cabine de duş, instalaţii sanitare (amplasate) în containere (transportabile), toalete
(amplasate) în containere (transportabile), toalete transportabile, toalete (instalate) în
cabine (transportabile), rezervoare de toaletă, urinale (pişoare), toalete (amenajate) în
rulote (tractabile/deplasabile/mobile).

