OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
10/06/2019-11/06/2019

PUBLICATE ÎN DATA DE 18/06/2019

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/06/2019-11/06/2019
Cereri Mărci publicate în 18/06/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 04239

(151)
10/06/2019

(732)
SC INFOFARM S & I SRL

DIAFIN

2 M 2019 04240

10/06/2019

SERGHEI SOTNIC

KB kinetoband

3 M 2019 04241

10/06/2019

S.C. BEST TIRES SHOP S.R.L. BEST TIRES SHOP

4 M 2019 04242

10/06/2019

OVIDIU-MIHAI MIHALCEA

RUBRIKA

5 M 2019 04243

10/06/2019

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
MSE

MSE 08

6 M 2019 04244

10/06/2019

MAGSAN TEHNICO SANITARE KORSO
SRL

7 M 2019 04245

10/06/2019

S.C. MARTANAS GRUP S.R.L.

INDOOR SOLUTIONS

8 M 2019 04246

10/06/2019

MOISE RUSU

LA RUSU

9 M 2019 04247

10/06/2019

SANOSAN
PHARMACEUTICALS SRL

SanoSan THERAPY

10 M 2019 04248

10/06/2019

SANOSAN
PHARMACEUTICALS SRL

sanosan WELLNESS

11 M 2019 04249

10/06/2019

SANOSAN
PHARMACEUTICALS SRL

sanosan THINS

12 M 2019 04250

10/06/2019

SC DORIPESCO SA

ARMONIA YOUR Wellbeing
SPRING WATER (STILL)

13 M 2019 04251

10/06/2019

TRANSEURO SRL

B.U.N. BUCATE URSITE
NEAOSE

14 M 2019 04252

10/06/2019

BRAINSPOT DEVELOPMENT
SRL

Beecon

15 M 2019 04253

10/06/2019

LUXURY ROOM SRL

LUXURY ROOMS

16 M 2019 04255

10/06/2019

MARIAN CRISTEA

CRISTEA MARIAN CESARI

17 M 2019 04256

10/06/2019

DIN EDEN PRODUSE
NATURALE SRL

Din Eden

18 M 2019 04257

10/06/2019

DIN EDEN PRODUSE
NATURALE SRL

Cătină - sirop - presat la rece

19 M 2019 04258

10/06/2019

FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA

VIITORUL V.F.C. 2009

20 M 2019 04259

10/06/2019

FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA

V.F.C.

21 M 2019 04260

10/06/2019

FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA

V.F.C.
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(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
22 M 2019 04261

(151)
10/06/2019

(732)
FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA

(540)
FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA

23 M 2019 04262

10/06/2019

FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA

Panterele Albastre

24 M 2019 04263

10/06/2019

FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA

VIITORUL SUNTEM NOI

25 M 2019 04264

10/06/2019

FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA

CAMPIONII CREEAZA
CAMPIONI

26 M 2019 04265

11/06/2019

DRAGOS BOGDAN IUGA

anti Boogeyman anti BauBau

27 M 2019 04266

10/06/2019

GENIUS NUTRITION SRL

GENIUS NUTRITION The best
or nothing! Herox

28 M 2019 04267

10/06/2019

GENIUS NUTRITION SRL

HEAVY

29 M 2019 04269

10/06/2019

HOSTIX ZSO SRL

30 M 2019 04270

10/06/2019

SC NAIMEED COMPANY SRL

Familia Shop pentru ca ai nevoie

31 M 2019 04272

10/06/2019

LEMONS AND GIN SRL

LEMONS AND GIN

32 M 2019 04273

10/06/2019

MARASOIU A. MARIAN PFA

PATER

33 M 2019 04274

10/06/2019

S.C. Johnson & Son, Inc.

RAID GANDACI SI FURNICI
SUPER PRECIZIE

34 M 2019 04275

10/06/2019

SC HEDONE CAFE SRL

HEDONE

35 M 2019 04276

10/06/2019

SC WAFRO PROD SRL

PUFFY CREAM

36 M 2019 04277

10/06/2019

AMIR CLAUDIU KHASHAN

Fabrica de Haz

37 M 2019 04278

10/06/2019

SMART IMPORT TOP MARKET SMARTIC
SRL

38 M 2019 04279

10/06/2019

SC HEALTHY CLEANING
CONCEPT SRL

CASA Parfumurilor Cu drag
pentru voi

39 M 2019 04280

10/06/2019

SHOP MAGAZIN UNIVERSAL
GSM SRL

ismokeit Keep it rolling

40 M 2019 04281

10/06/2019

TOYLAND-ONLINE

TOYLAND ONLINE

41 M 2019 04282

10/06/2019

Mona Lucia Nicoleta Stanica

Technogeneza

42 M 2019 04283

10/06/2019

CITY GUIDE MEDIA SRL

SUNETE

43 M 2019 04284

10/06/2019

AVALON PARK Korlátolt
Felelősségű Társaság

AVALON RESORT

44 M 2019 04285

10/06/2019

SC RO-CREDO SRL

NEPTUN

45 M 2019 04286

10/06/2019

SC RO-CREDO SRL

SUPER MIX

46 M 2019 04287

10/06/2019

CITY GUIDE MEDIA SRL

CINEMAP

3
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
47 M 2019 04288

(151)
10/06/2019

(732)
SC RO-CREDO SRL

LITORAL

48 M 2019 04289

11/06/2019

SC RO-CREDO SRL

SUPERPROTEICĂ

49 M 2019 04290

11/06/2019

SC RO-CREDO SRL

ULTRAVITA

50 M 2019 04291

11/06/2019

SC WAFRO PROD SRL

WAFRO

51 M 2019 04292

11/06/2019

SC WAFRO PROD SRL

SPIRALE DE SIBIU

52 M 2019 04293

11/06/2019

BASAROM COM SRL

!RAKI

53 M 2019 04294

11/06/2019

SC TEOPET SERVCOM SRL

54 M 2019 04295

11/06/2019

SC WAFRO PROD SRL

NAPOLITANE SPIRALE

55 M 2019 04297

11/06/2019

SC WAFRO PROD SRL

GUSTUL TAU PREFERAT

56 M 2019 04298

11/06/2019

SC WAFRO PROD SRL

NOSTALGIA

57 M 2019 04299

11/06/2019

SC SMART TV MANAGEMENT SMART TV
SRL

58 M 2019 04300

11/06/2019

SC ALEPH MEDIA SRL

ALEPH COMEDY

59 M 2019 04301

11/06/2019

SC ALEPH MEDIA SRL

ALEPH LIFESTYLE

60 M 2019 04302

11/06/2019

SC WAFRO PROD SRL

SPIRALINO

61 M 2019 04303

11/06/2019

SC ALEPH MEDIA SRL

ALEPH EDUCATION

62 M 2019 04304

11/06/2019

SC ALEPH MEDIA SRL

ALEPH BUSINESS

63 M 2019 04305

11/06/2019

SC ALEPH MEDIA SRL

ALEPH MEDIA

64 M 2019 04306

11/06/2019

SC ALEPH MEDIA SRL

ALEPH NEWS

65 M 2019 04307

11/06/2019

SC ALEPH MEDIA SRL

ALEPH

66 M 2019 04308

11/06/2019

SC ALEPH MEDIA SRL

Businessul e placere, placerea
este business

67 M 2019 04309

11/06/2019

SC ALEPH MEDIA SRL

Business is pleasure, pleasure is
business

68 M 2019 04311

11/06/2019

S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L. CRAMA STÂRMINA VINARTE

69 M 2019 04312

11/06/2019

S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L. CRAMA STÂRMINA VINARTE

70 M 2019 04313

11/06/2019

S.C. PRESTIGE TOURS
GLOBAL S.R.L.

PRESTIGE TOURS GLOBAL

71 M 2019 04314

11/06/2019

MARCEL SOHOREANU

LASOHO

72 M 2019 04315

11/06/2019

SC SINDECO DEVELOPMENT
SRL

AXYS

73 M 2019 04316

11/06/2019

MADALINA ELENA
MASCARELL

CODEX paper

74 M 2019 04317

11/06/2019

SC MORELLO FOOD SRL

MORELLO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
75 M 2019 04318

(151)
11/06/2019

(732)
SC MORELLO FOOD SRL

(540)
FOI DE NAPOLITANE

76 M 2019 04319

11/06/2019

SC MORELLO FOOD SRL

FOI DE LICA

77 M 2019 04320

11/06/2019

SC MORELLO FOOD SRL

PRAJITURA LICA

78 M 2019 04321

11/06/2019

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI AQUAVENTURA WATER PARK
BUCUREŞTI, REPREZENTAT
& SPA
PRIN PRIMAR ROBERT SORIN
NEGOIŢĂ

79 M 2019 04322

11/06/2019

SC MORELLO FOOD SRL

NAPOLITANE CU RAHAT

80 M 2019 04323

11/06/2019

ASOCIAŢIA URMAŞILOR
LUI DUMITRU CORNILESCU
(A.U.D.C.)

Asociatia Urmasilor lui Dumitru
Cornilescu A.U.D.C.

81 M 2019 04324

11/06/2019

SC MORELLO FOOD SRL

NIDAS

82 M 2019 04326

11/06/2019

GONGA SHOP SRL

gonga.ro

83 M 2019 04327

11/06/2019

NICOLAE LOZOVANU

Hi GIFT & MORE

84 M 2019 04328

11/06/2019

NICOLAE LOZOVANU

V verde online

85 M 2019 04330

11/06/2019

SC SINDECO DEVELOPMENT
SRL

WYGA

86 M 2019 04332

11/06/2019

SC PMG SUMMER MARKET
SRL

SUPERMARKET SUMMER

87 M 2019 04333

11/06/2019

LIVIU VICTOR MARIN
IULIAN VASILE

DURHOFF

88 M 2019 04338

11/06/2019

LUXURY ROOMS SRL

CAZARE ARENA NATIONALA

89 M 2019 04339

11/06/2019

LUXURY ROOMS SRL

CAZARE IEFTINA BUCURESTI

90 M 2019 04340

11/06/2019

LUXURY ROOMS SRL

CAZARE MEGA MALL

91 M 2019 04341

11/06/2019

LUXURY ROOMS SRL

CAZARE SPITAL MONZA

92 M 2019 04342

11/06/2019

LUXURY ROOMS SRL

LUXURY VILA

93 M 2019 04343

11/06/2019

LUXURY ROOMS SRL

LUXURY APARTMENTS

94 M 2019 04344

11/06/2019

LUXURY ROOMS SRL

LUXURY ROOM

95 M 2019 04345

11/06/2019

DefinedBySpeciality Srl

cuppin '

96 M 2019 04346

11/06/2019

SC ELECTRONIC WORLD SRL badabum cumperi de plăcere

97 M 2019 04347

11/06/2019

DYNAMIC BEST SOLUTIONS
SRL

5

BA Buchetul Anei
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04239
10/06/2019
SC INFOFARM S & I SRL, STR.
DECEBAL NR. 42, JUDEŢUL ALBA,
SEBEŞ, ALBA, ROMANIA
KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

DIAFIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare, preparate medicinale
și farmaceutice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04240
10/06/2019
SERGHEI SOTNIC, STR. FAINARI
NR. 23, BL. 55, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

diagnosticare, tratarea sau ameliorarea funcției
sau stării persoanelor, bandaje de susținere și
îmbrăcăminte specială de uz medical, articole
de îmbrăcăminte de compresie, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, aparate
de kinetoterapie de uz medical, bandaje
pentru articulații, bandaje de susținere, bandaje
elastice, centuri pentru scopuri medicale, plasturi
de răcire pentru scopuri medicale, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, articole de îmbracaminte de
compresie, aparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, cearșafuri pentru bolnavi,
ciorapi elastici pentru scopuri medicale, aparate
pentru masaj estetic, dispozitive galvanice
terapeutice, mănuși pentru masaj, aparate
terapeutice cu aer cald, aparate cu vibrație
cu aer cald pentru scopuri medicale, pungi cu
gheață pentru scopuri medicale, bandaje pentru
genunchi ortopedice, pernuțe pentru prevenirea
escarelor pe corpul pacienților, aparate pentru
exerciții fizice de uz medical.
28. Articole de gimnastică şi de sport.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

KB kinetoband

(540)

M 2019 04241
10/06/2019
S.C. BEST TIRES SHOP S.R.L.,
STR. SAMUIL VULCAN NR. 17, BL.
S45, SC. 2, ET. 2, AP. 37, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 02.03.16; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.23; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Articole ortopedice, dispozitive terapeutice
și de asistență adaptate pentru persoanele
cu handicap, aparate de masaj, instrumente
și articole utilizate în general pentru

BEST TIRES SHOP
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
Culori revendicate:albastru, roșu, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de informații comerciale furnizate

online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitate online în rețele informatice,
Regruparea în avantajul terților cu anvelope,
jante, baterii, baterii pentru automobile,
articole de fierărie, saci anvelope, jachete
reflectorizante, preparate pentru curățare și
odorizante (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

41. Educaţie,

furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție 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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04242
10/06/2019
OVIDIU-MIHAI MIHALCEA, SOS.
BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE
NR. 147, BL. 27, SC. C, AP. 3,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740)

(540)

M 2019 04243
10/06/2019
ASOCIATIA CLUB SPORTIV MSE,
STR. SG. MAJ. MIRCEA ROBU NR.
19/A, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

MSE 08
(531)

RUBRIKA
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
Culori revendicate:roșu, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena: 24.01.09; 03.07.01;
03.07.19; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
27.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție 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 04244
10/06/2019
MAGSAN TEHNICO SANITARE
SRL, STR. BUCUREȘTI NR. 80-82,
AP. 33, JUDEȚUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

întreținere de instalații sanitare, curățarea
instalațiilor sanitare.
39. Ambalarea, depozitarea și distribuția
(transportul) de mărfuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

KORSO
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Instalații și obiecte sanitare de baie și
bucătărie, accesorii pentru instalații sanitare de
apă.
35. Regruparea în avantajul terților, a obiectelor
și instalațiilor sanitare (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste produse, servicii
de vânzare cu ridicata/en-gros, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la obiecte
și instalații sanitare, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
pregătire și prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, publicare de materiale
promoționale, servicii de publicitate, marketing
și promovare, realizare de reclame, anunțuri
publicitare, publicitate online, promoții, informații
comerciale, managementul și administrarea
afacerilor, servicii de comerț electronic și anume
furnizarea de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, administrarea magazinelor.
37. Instalarea aparatelor sanitare, reparare de
instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,

(511)

M 2019 04245
10/06/2019
S.C. MARTANAS GRUP S.R.L.,
STR. FUNDAC ARMEANA NR. 8,
DEMISOL, CAMERA 2, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

INDOOR SOLUTIONS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04246
10/06/2019
MOISE RUSU, COMUNA
VERNEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU, SAT
CÎNDEȘTI, BUZĂU, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

LA RUSU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04247
10/06/2019
SANOSAN PHARMACEUTICALS
SRL, STR. CARPAŢILOR NR. 60,
OBIECTIV 58, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
M.D.P. RIGHTS AGENCY
SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. LUNGA NR.
270, BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanți (cu excepția transportului lor),
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste produse, serviciile
fiind furnizate prin intermedicul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice
inclusiv prin intermediul site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04248
10/06/2019
SANOSAN PHARMACEUTICALS
SRL, STR. CARPAŢILOR NR. 60,
OBIECTIV 58, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
M.D.P. RIGHTS AGENCY
SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. LUNGA NR.
270, BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

SanoSan THERAPY
(531)

Clasificare Viena: 02.01.23; 05.01.16;
05.03.13; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, dezinfectanți.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor,
administrație
comercială, servicii de agenții de import-export,
servicii oferite prin lanțuri de magazine, servicii
de comerț online, inclusiv strângerea la un
loc, în folosul terților a următoarelor produse:
preparate farmaceutice, medicale și veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru

sanosan WELLNESS
(531)

Clasificare Viena: 02.01.23; 27.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, dezinfectanţi.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor,
administraţie
comercială, servicii ale agenţiilor de importexport, servicii oferite de lanţuri de magazine,
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servicii de comerţ online, inclusiv strângerea la
un loc, în folosul terţilor a următoarelor produse:
preparate farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanţi (cu excepţia transportului lor),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, serviciile
fiind furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, inclusiv prin intermediul site-urilor
web.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04249
10/06/2019
SANOSAN PHARMACEUTICALS
SRL, STR. CARPAŢILOR NR. 60,
OBIECTIV 58, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
M.D.P. RIGHTS AGENCY
SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. LUNGA NR.
270, BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

sanosan THINS
(531)

Clasificare Viena: 26.11.06; 26.11.13;
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, dezinfectanţi.

35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor,
administraţie
comercială, servicii ale agenţiilor de importexport, servicii oferite de lanţuri de magazine,
servicii de comerţ online, inclusiv strângerea la
un loc, în folosul terţilor a următoarelor produse:
preparate farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanţi (cu excepţia transportului lor),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, serviciile
fiind furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, inclusiv prin intermediul site-urilor
web.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04250
10/06/2019
SC DORIPESCO SA, STR.
BISERICII NR. 224, JUDEŢUL
BRAŞOV, COMUNA HALCHIU,
507080, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04251
10/06/2019
TRANSEURO SRL, COMUNA
IGHIU NR. 185, JUDEŢUL ALBA,
IGHIEL, ALBA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
510109, ALBA, ROMANIA

B.U.N. BUCATE
URSITE NEAOSE
(531)

ARMONIA YOUR Wellbeing
SPRING WATER (STILL)
(531)

Clasificare Viena: 19.07.25; 05.05.20;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:mov, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Apă de izvor plată.
───────

Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăiţei, tapioca şi
sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04252
10/06/2019
BRAINSPOT DEVELOPMENT
SRL, STR. CARPENULUI NR. 6,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500256, BRAȘOV, ROMANIA

Beecon

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (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 industrială, 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).

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04255
10/06/2019
MARIAN CRISTEA , ŞOS.
PANTELIMON NR. 255, BL. 43,
SC.D, ET. 7, AP. 147, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CRISTEA MARIAN CESARI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04256
10/06/2019
DIN EDEN PRODUSE NATURALE
SRL, COMUNA POLOVRAGI
NR. 832C, JUDEŢUL GORJ, SAT
POLOVRAGI, GORJ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04253
10/06/2019
LUXURY ROOM SRL, STR. JEAN
ATHANASIU NR. 8, PARTER,
CAMERA 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LUXURY ROOMS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

Din Eden
(531)

Clasificare Viena: 05.01.16; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde deschis
(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.
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
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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.

(210)
(151)
(732)

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,

extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

(540)

M 2019 04257
10/06/2019
DIN EDEN PRODUSE NATURALE
SRL, COMUNA POLOVRAGI
NR. 832C, JUDEŢUL GORJ, SAT
POLOVRAGI, GORJ, ROMANIA

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,

orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
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.

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

Cătină - sirop - presat la rece
(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 25.01.05;
29.01.01
(591) Culori revendicate:portocaliu
(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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04258
10/06/2019
FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA
, BD. MAMAIA NR. 208, ET. 4,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04259
10/06/2019
FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA
, BD. MAMAIA NR. 208, ET. 4,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

VIITORUL V.F.C. 2009
(531)

Clasificare Viena: 24.01.09; 24.01.15;
03.01.16; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

V.F.C.
(531)

Clasificare Viena: 03.01.16; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.12
(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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04260
10/06/2019
FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA
, BD. MAMAIA NR. 208, ET. 4,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04261
10/06/2019
FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA
, BD. MAMAIA NR. 208, ET. 4,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

V.F.C.
(531)

Clasificare Viena: 03.01.16; 27.05.02;
27.05.24
(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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04262
10/06/2019
FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA
, BD. MAMAIA NR. 208, ETAJ 4,
JUD. CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

Panterele Albastre

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04263
10/06/2019
FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA
, BD. MAMAIA NR. 208, ETAJ 4,
JUD. CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

VIITORUL SUNTEM NOI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 04264
10/06/2019
FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA SA
, BD. MAMAIA NR. 208, ETAJ 4,
JUD. CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

CAMPIONII
CREEAZA CAMPIONI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04265
11/06/2019
DRAGOS BOGDAN IUGA, STR.
BADEA CARTAN NR. 57, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

anti Boogeyman anti BauBau

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.
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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04266
10/06/2019
GENIUS NUTRITION SRL,
STRADA CALEA BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04269
10/06/2019
HOSTIX ZSO SRL, STR. 22
DECEMBRIE 1989 NR. 91, JUD.
SALAJ, ZALĂU, 450031, SĂLAJ,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION The
best or nothing! Herox

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.05.16; 26.11.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Găzduire de pagini web pe internet (hosting),
servicii de administrare de site-uri web și hosting
online pentru terți.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04267
10/06/2019
GENIUS NUTRITION SRL,
STRADA CALEA BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA, JUD. ILFOV,
COMUNA BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

HEAVY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04270
10/06/2019
SC NAIMEED COMPANY SRL,
STR. 9 MAI NR. 96, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

Familia Shop
pentru ca ai nevoie
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(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 26.13.25;
26.11.12; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu HEX=#C51230,
galben HEX=#FAB635
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(591)

M 2019 04272
10/06/2019
LEMONS AND GIN SRL, STR.
CARABUSULUI NR. 28, CAMERA
1, BL.145, SC.B, ET.1, AP.
49, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LEMONS AND GIN

Culori revendicate:galben
(HEX=#F4E396, HEX=#CBA95C,
HEX=#E7D68B), negru
(HEX=#000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, Produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, Produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, Preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
───────

(540)
(511)

M 2019 04273
10/06/2019
MARASOIU A. MARIAN PFA,
STR. GLAMBOCELU NR. 17,
JUD. ARGEŞ, COMUNA BOGATI,
ARGEȘ, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

PATER

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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
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 04274
10/06/2019
S.C. Johnson & Son, Inc.,
1525 HOWE STREET, RACINE,
WISCONSIN 53403-2236,
STATELE UNITE ALE AMERICII
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RAID GANDACI SI
FURNICI SUPER PRECIZIE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate pentru eliminarea buruienilor şi
distrugerea dăunătorilor, insecticide, substanţe/
produse de protecţie împotriva moliilor,
insectifuge (produse/agenţi pentru respingerea/
îndepărtarea insectelor), fungicide, rodenticide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04275
10/06/2019
SC HEDONE CAFE SRL, STR.
AVIATORILOR NR. 10, PARC
INDUSTRIAL CRAIOVA, UNITATEA
14/C6.1, JUD. DOLJ, GHERCEŞTI ,
207280 , DOLJ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04276
10/06/2019
SC WAFRO PROD SRL, STR.
HENRI COANDA NR. 18, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, 550234, SIBIU,
ROMANIA

PUFFY CREAM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04277
10/06/2019
AMIR CLAUDIU KHASHAN, STR.
LUMINITA BOTOC BL.A20, SC.A,
AP.7, NUMAR: 20, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300256, TIMIȘ,
ROMANIA

HEDONE
(531)

Clasificare Viena: 26.04.16; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru turcoaz
(Pantone 321C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râşniţă de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
11. Prajitorie cafea, maşini de cafea, electrice.
21. Ceşti din porţelan/ceramică.
30. Cafea boabe verde/cafea boabe prăjită.

Fabrica de Haz
(531)

Clasificare Viena: 15.07.11; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
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(591)

Culori revendicate:roz (PANTONE=219
c), roz inchis (PANTONE=214 c),
albastru deschis (PANTONE=299 c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate,dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04278
10/06/2019
SMART IMPORT TOP MARKET
SRL, STR. VIILOR NR. 12, BL.
U7, SC. A, ET. 3, AP. 14, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

SMARTIC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04279
10/06/2019
SC HEALTHY CLEANING
CONCEPT SRL, BD. MUNCII NR.
21, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

CASA Parfumurilor
Cu drag pentru voi
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri volatile, extrase din plante medicinale
şi aromate, produse pentru băi pe bază
de plante medicinale sau uleiuri volatile cu
scopuri cosmetice, săpunuri, parfumuri, uleiuri
esențiale, produse cosmetice, odorizante de
casă, sprayuri odorizante pentru cameră,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, articole de parfumerie și odorizante,
preparate pentru curățare și odorizante,
parfumuri lichide, parfumuri solide, aromatizanţi
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pentru parfumuri, parfumuri pentru carton,
parfumuri pentru ceramică, parfumuri pentru
automobile, parfumuri de uz industrial, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră,
parfumuri naturale.
11. Aparate de odorizare electrice de priză.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decâ
bețișoare parfumate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04280
10/06/2019
SHOP MAGAZIN UNIVERSAL
GSM SRL, ȘOSEAUA OLTENIȚEI
NR 138, BL. P6, SC. 1, ET. 5, AP.
20, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

ismokeit Keep it rolling
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Vaporizatoare electronice, aparate pentru
încălzirea lichidelor, aparate pentru generarea
de vapori, vaporizator cu cablu.
34. Tutun, brut sau fabricat, produse din tutun,
inclusiv trabucuri, țigări, țigarete, tutun pentru
țigarete, țigări de țevi, tutun de mestecat, tutun
de tutun, kretek, snus, înlocuitori de tutun (nu
în scopuri medicale), articole de fumat, inclusiv
hârtie și tuburi de țigări, filtre de țigări, cutii
de tutun, cutii pentru țigări și scrumiere, țevi,

aparate de buzunar pentru rularea țigărilor,
brichete, chibrituri, batoane de tutun, produse
din tutun încălzit, dispozitive electronice care
încălzesc țigările, aparate de fumat electronice,
tigarete electronice, țigarete electronice utilizate
ca alternativă la țigările tradiționale, dispozitive
electronice de inhalare a nicotinei, dispozitive de
vaporizare a tutunului, a produselor din tutun și
a înlocuitorilor de tutun, articole de fumat pentru
țigări electronice, încărcătoare, stingătoare și
accesorii, piese și accesorii pentru utilizare în
legătură cu țigări electronice sau aparate pentru
încălzirea tutunului, casetele electronice de
reîncărcare a țigărilor, vaporizatoare personale
pentru ţigări și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii
de comerţ cu amănuntul online în legătură cu
produse din tutun încălzite, ţigarete electronice,
dispozitive electronice de fumat, dispozitive
electronice şi piesele lor în scopul încălzirii
ţigaretelor sau tutunului, servicii de comerţ cu
amănuntul şi servicii de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive de vaporizare
pe cale orală, vaporizatoare pentru ţigarete
electronice şi articole pentru fumători, cutii pentru
ţigarete electronice încărcabile, încărcătoare şi
baterii externe pentru produsele susmenţionate,
Servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ cu amănuntul online în legătură cu
stingătoare pentru ţigarete încălzite şi beţişoare
de tutun încălzit, părţi componente şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii
de comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ
cu amănuntul online în legătură cu soluţii
de nicotină lichidă destinate utilizării în ţigări
electronice, înlocuitori de tutun (pentru scopuri
nemedicale), servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru fumători, carcase de
protecţie, protecţii decorative şi cutii de transport
pentru ţigări electronice şi dispozitive electronice
de fumat, ustensile pentru curăţat.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04281
10/06/2019
TOYLAND-ONLINE, STR. CIRIC
NR. 12, CAMERA 12, PARTER,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

TOYLAND ONLINE
(531)

Clasificare Viena: 01.15.01; 26.13.25;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ cu amănuntul, angro și
online a jucăriilor pentru copii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04282
10/06/2019
Mona Lucia Nicoleta Stanica,
STR. VETERANILOR NR. 23,
BL. B4, SC. 3, ET. 3, AP. 47,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060921,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Technogeneza

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de evenimente muzicale
(divertisment).
───────

M 2019 04283
10/06/2019
CITY GUIDE MEDIA SRL, STR.
BOGDAN VODA NR. 22, JUDET:
BRASOV , BRAŞOV, 500449,
BRAȘOV, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

SUNETE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicatii software, aplicaţii mobile, aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicaţii
software
descărcabile
pentru
telefoane
inteligente, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, publicaţii
electronice descărcabile, software de calculator.
16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), publicaţii promoționale (tipărituri),
produse de imprimerie (tipărituri), publicații
promoționale, tipărite, publicații de reclame,
tipărite, reviste (publicații periodice), material
promoţional imprimat.
35. Difuzarea de materiale de reclamă, de
marketing şi publicitate, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare si
reviste, furnizarea de spaţii publicitare în
medii electronice, marketing pentru evenimente,
publicarea textelor publicitare, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de publicitate în presă, pregătire de
publicații publicitare, servii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, marketing promoțional, publicare de
materiale promoționale, dezvoltare de campanii
promoționale, Management promoțional pentru
persoane celebre, Creare de texte publicitare
și în scop promoțional, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
managementul activităților de impresariat
artistic, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
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administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul
divertismentului, servicii prestate de o agenție de
descoperire de talente (managementul afacerilor
pentru artiști).
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
concursuri cu scop cultural, coordonare de
cursuri (instruire), coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizare de
centre de recreere, furnizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de informații în materie de recreere,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
organizare de activități recreative, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare și găzduire de ceremonii
de decernare de premii, organizare de
conferințe, organizare de evenimente de
recreere, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de gale, publicare de
calendare de evenimente, publicarea de reviste
pentru consumatori, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de cataloage
cu informații turistice, servicii de informare
referitoare la recreere, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative
și de petrecere a timpului liber, publicare
de reviste, editare de publicații, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații
on-line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
elaborare de materiale educative, furnizare
de centre de pregătire, furnizare de centre
de recreere, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de instruire, furnizare de
informații în materie de recreere, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
gale, publicare multimedia de reviste, jurnale
și ziare, publicare multimedia de materiale
tipărite, prezentare de concerte, divertisment de
tipul concertelor, concerte de muzică în direct,

organizare și coordonare de concerte, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri la
concerte, organizare de concerte de muzică
pop, concerte în direct susținute de formații
muzicale, servicii de divertisment sub formă de
reprezentații tip concert, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de concerte în direct,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, prezentare de concerte muzicale,
realizare, coordonare şi organizare de concerte,
organizare şi coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare şi coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producţie de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare şi coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare de
conferinţe referitoare la divertisment, furnizare
de publicaţii electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, organizare de conferinţe,
organizare de conferinţe în materie de
activităţi culturale, organizarea concursurilor de
divertisment, organizare de concursuri muzicale,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea şi conducerea de
workshop-uri, publicare de cărţi, planificarea
de recepţii (divertisment), organizarea şi
conducerea de seminarii, organizare de
spectacole vizuale, organizare şi prezentare de
spectacole în direct,
reprezentaţii de muzică live, spectacole cu
muzică în direct, spectacole în direct susţinute de
trupe muzicale, reprezentaţii în direct susţinute
de grupuri muzicale, concerte în direct susţinute
de formaţii muzicale, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, organizarea de evenimente
culturale și artistice, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, Managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, organizare
de festivaluri, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
coordonare de festivaluri de artă interpretativă,
spectacole în direct susținute de trupe muzicale,
reprezentații în direct ale unor trupe rock, servicii
de reprezentații date de trupe în direct.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04284
10/06/2019
AVALON PARK Korlátolt
Felelősségű Társaság, STR.
KÁROLY KRT., NR.1, I/2,
BUDAPESTA, H-1075, UNGARIA
DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

AVALON RESORT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de marketing, publicitate și
marketing, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de publicitate și marketing
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, realizare
de material publicitar, publicitate pentru terți pe
internet, distribuirea de materiale promoționale,
organizare și plasare de reclame, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
41. Organizare de turnee sportive, activități
sportive și culturale, servicii de divertisment.
43. Servicii hoteliere, servicii oferite de case de
vacanță, servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), servicii de catering mâncare și băutură,
servicii de hosteluri pentru turiști.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04285
10/06/2019
SC RO-CREDO SRL, STR.
CELULOZEI, NR. 1, DOUA
BIROURI RO1 - RO2 IN CLADIRE
PAVILION ADMINISTRATIV, ET. 2,
CONSTANŢA, RO.CO, ROMANIA
Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

NEPTUN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, drojdie, praf de
copt.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)
(511)

M 2019 04286
10/06/2019
SC RO-CREDO SRL, STR.
CELULOZEI, NR. 1, DOUA
BIROURI RO1 - RO2 IN CLADIRE
PAVILION ADMINISTRATIV, ET. 2,
CONSTANŢA, RO.CO, ROMANIA
Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

SUPER MIX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse (suplimente) dietetice.
30. Pâine și specialități de panificație, premixuri
și concentrate de panificație.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04287
10/06/2019
CITY GUIDE MEDIA SRL, STR.
BOGDAN VODA NR. 22, JUDET:
BRASOV , BRAŞOV, 500449,
BRAȘOV, ROMANIA
APPELLO BRANDS, STR.
ȘOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6., SIBIU, 550311, ROMANIA

CINEMAP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Platforme de software de calculator
(programe), platforme de software colaborative
(software), platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, software de
cinema de realitate virtuală, software de
calculator (programe), buletine informative
(electronice), buletine informative descărcabile,
aplicatii software, aplicaţii mobile (programe),
aplicaţii software de calculator, descărcabile,
aplicaţii software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, publicaţii
electronice descărcabile, software de calculator.
35. Publicitate în cinematografe, publicitate
pentru cinematografe, producție de reclame
cinematografice, închiriere de timp publicitar
în cinematografe, difuzarea de materiale de
reclamă, de marketing şi publicitate, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare si
reviste, marketing pentru evenimente, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de publicitate în presă, pregătire de
publicații publicitare, servii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, marketing promoțional, publicare de
materiale promoționale, dezvoltare de campanii
promoționale, management promoțional pentru
persoane celebre, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, cronică publicitară,
Intermediere publicitară în cinematografe,
publicitate pentru pelicule cinematografice.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului utilizatorilor la

platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
de internet, transmitere electronică de știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie de informații digitale, transmisie de
informații online.
41. Publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, servicii
de reporteri de știri, pregătirea programelor
de știri pentru difuzare, pregătire de
programe de știri pentru cinema, proiecții
de filme cinematografice, prezentare de filme
cinematografice, servicii educative în arta
cinematografiei, producție de filme pentru
cinematografe, consultanță privind producțiile
cinematografice și muzicale, servicii pentru
difuzarea de filme cinematografice, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, publicare
de reviste, furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste pentru consumatori, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de
premii, editare de publicații, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații
on-line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, elaborare
de materiale educative, furnizare de centre
de pregătire, furnizare de centre de recreere,
furnizare de cursuri de formare, furnizare de
cursuri de instruire, furnizare de informații în
materie de recreere, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
organizare de activități recreative, organizare
de conferințe, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de gale (divertisment),
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
coordonare de festivaluri de film, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri educative, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, servicii
ale agențiilor de bilete, rezervare de bilete la
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evenimente culturale, servicii de rezervare de
bilete pentru spectacole, servicii de agenție
de bilete online pentru divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
pregătirea de programe documentare pentru
cinema, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizare de
centre de recreere, furnizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de informații în materie de recreere,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
organizare de activități recreative, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de conferințe,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
publicare de calendare de evenimente,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
servicii de informare referitoare la recreere,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber, publicare de reviste, informații
referitoare la recreere, planificarea proiecțiilor
cinematografice, servicii ale cinematografelor,
proiecții de filme cinematografice, închirieri de
filme cinematografice și înregistrări sonore,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de studio pentru
înregistrarea filmelor cinematografice, servicii
de agenții de rezervare pentru bilete la
cinematografe, servicii de agenții de rezervare
de bilete la cinematografe, servicii oferite de
cinematografe, studiouri cinematografice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04288
10/06/2019
SC RO-CREDO SRL, STR.
CELULOZEI, NR. 1, DOUA
BIROURI RO1 - RO2 IN CLADIRE
PAVILION ADMINISTRATIV, ET. 2,
CONSTANŢA, RO.CO, ROMANIA
Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

LITORAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, drojdie, praf de
copt.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04289
11/06/2019
SC RO-CREDO SRL, STR.
CELULOZEI, NR. 1, DOUA
BIROURI RO1 - RO2 IN CLADIRE
PAVILION ADMINISTRATIV, ET. 2,
CONSTANŢA, RO.CO, ROMANIA
Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

SUPERPROTEICĂ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse (suplimente) dietetice.
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, drojdie, praf de
copt, amestecuri pentru pâine.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04290
11/06/2019
SC RO-CREDO SRL, STR.
CELULOZEI, NR. 1, DOUA
BIROURI RO1 - RO2 IN CLADIRE
PAVILION ADMINISTRATIV, ET. 2,
CONSTANŢA, RO.CO, ROMANIA
Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
Legal2M, SPLAIUL UNIRII NR.
10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040033

ULTRAVITA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, drojdie, praf de
copt, amestecuri pentru pâine.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04291
11/06/2019
SC WAFRO PROD SRL, STR.
HENRI COANDA NR. 18, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, 550234, SIBIU,
ROMANIA

WAFRO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04292
11/06/2019
SC WAFRO PROD SRL, STR.
HENRI COANDA NR. 18, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, 550234, SIBIU,
ROMANIA

SPIRALE DE SIBIU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04293
11/06/2019
BASAROM COM SRL, STR.
ALEXANDRIEI NR. 22, JUDEŢ
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

!RAKI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a articolelor de sezon pentru casă şi
grădină, unelte electrice, maşini electrice de uz
gospodăresc, haine de lucru, articole utilizate
în aer liber (exceptând transportul) permiţând
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod.
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───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04294
11/06/2019
SC TEOPET SERVCOM SRL,
ALEEA PARCULUI NR. 1A,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04295
11/06/2019
SC WAFRO PROD SRL, STR.
HENRI COANDA NR. 18, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, 550234, SIBIU,
ROMANIA

NAPOLITANE SPIRALE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

(210)
(151)
(732)
(531)
(511)

Clasificare Viena: 01.05.01; 24.17.19
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(540)

M 2019 04297
11/06/2019
SC WAFRO PROD SRL, STR.
HENRI COANDA NR. 18, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, 550234, SIBIU,
ROMANIA

GUSTUL TAU PREFERAT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04298
11/06/2019
SC WAFRO PROD SRL, STR.
HENRI COANDA NR. 18, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, 550234, SIBIU,
ROMANIA

NOSTALGIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04299
11/06/2019
SC SMART TV MANAGEMENT
SRL, STR. NEAGOE VODA
NR. 18-22, BL. 6/2, SC. A, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SMART TV

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru

documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planșete cu clame (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de
desen, planșete pentru desen, gravuri, plicuri
(papetărie), figurine din hârtie/statuete din hârtie,
dosare (rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șervețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente ți
mașini de birou, publicitate online pe o

rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.

38. Telecomunicații, servicii care constau în

general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
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41. Educație,

furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de knowhow (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) și alte jocuri electronice
și virtuale, servicii de creare și menținere de site
web.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04300
11/06/2019
SC ALEPH MEDIA SRL, BD.
PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ALEPH COMEDY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale.

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de

legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planșete cu clame (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de
desen, planșete pentru desen, gravuri, plicuri
(papetărie), figurine din hârtie/statuete din hârtie,
dosare (rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
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geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șervețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență

privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente ți
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
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stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de knowhow (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio

și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) și alte jocuri electronice
și virtuale, servicii de creare și menținere de site
web.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04301
11/06/2019
SC ALEPH MEDIA SRL, BD.
PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ALEPH LIFESTYLE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
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planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planșete cu clame (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de
desen, planșete pentru desen, gravuri, plicuri
(papetărie), figurine din hârtie/statuete din hârtie,
dosare (rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șervețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea

panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente ți
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
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publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de know-

how (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) și alte jocuri electronice
și virtuale, servicii de creare și menținere de site
web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04302
11/06/2019
SC WAFRO PROD SRL, STR.
HENRI COANDA NR. 18, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, 550234, SIBIU,
ROMANIA

SPIRALINO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04303
11/06/2019
SC ALEPH MEDIA SRL, BD.
PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ALEPH EDUCATION

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planșete cu clame (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de

desen, planșete pentru desen, gravuri, plicuri
(papetărie), figurine din hârtie/statuete din hârtie,
dosare (rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șervețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
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prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente ți
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,

înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de knowhow (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
10/06/2019-11/06/2019

online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) și alte jocuri electronice
și virtuale, servicii de creare și menținere de site
web.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04304
11/06/2019
SC ALEPH MEDIA SRL, BD.
PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ALEPH BUSINESS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,

panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planșete cu clame (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de
desen, planșete pentru desen, gravuri, plicuri
(papetărie), figurine din hârtie/statuete din hârtie,
dosare (rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șervețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
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servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente ți
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și

vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
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colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de knowhow (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) și alte jocuri electronice
și virtuale, servicii de creare și menținere de site
web.
───────
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M 2019 04305
11/06/2019
SC ALEPH MEDIA SRL, BD.
PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ALEPH MEDIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planșete cu clame (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de
desen, planșete pentru desen, gravuri, plicuri
(papetărie), figurine din hârtie/statuete din hârtie,
dosare (rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
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reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șervețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,

informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente ți
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
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telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de knowhow (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de

înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) și alte jocuri electronice
și virtuale, servicii de creare și menținere de site
web.
───────
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SC ALEPH MEDIA SRL, BD.
PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ALEPH NEWS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
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semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planșete cu clame (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de
desen, planșete pentru desen, gravuri, plicuri
(papetărie), figurine din hârtie/statuete din hârtie,
dosare (rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șervețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),

ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente ți
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
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administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de knowhow (instruire), distribuție de filme, sevicii de

editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) și alte jocuri electronice
și virtuale, servicii de creare și menținere de site
web.
───────
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ALEPH

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
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pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planșete cu clame (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de
desen, planșete pentru desen, gravuri, plicuri
(papetărie), figurine din hârtie/statuete din hârtie,
dosare (rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șervețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,

ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
10/06/2019-11/06/2019

de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente ți
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii

de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de knowhow (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software pentru jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale, jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă), jocuri
electronice și virtuale.
───────
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Businessul e placere,
placerea este business

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planșete cu clame (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de
desen, planșete pentru desen, gravuri, plicuri
(papetărie), figurine din hârtie/statuete din hârtie,
dosare (rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șervețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/

ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
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de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente ți
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de

publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de knowhow (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
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televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 04309
11/06/2019
SC ALEPH MEDIA SRL, BD.
PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Business is pleasure,
pleasure is business

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planșete cu clame (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
coperți (papetărie)/învelitori (papetărie), dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de
desen, planșete pentru desen, gravuri, plicuri
(papetărie), figurine din hârtie/statuete din hârtie,

dosare (rechizite de birou), stegulețe din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șervețele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri
(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
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potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente ți
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de

publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de knowhow (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
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varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04311
11/06/2019
S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L.,
STR. DRAGOS VODA NR.
54, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2019 04312
11/06/2019
S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L.,
STR. DRAGOS VODA NR.
54, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

CRAMA STÂRMINA VINARTE
(531)

CRAMA STÂRMINA VINARTE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

Clasificare Viena: 01.03.01; 07.01.01;
01.15.09; 06.03.10; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb, maro, negru,
roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04313
11/06/2019
S.C. PRESTIGE TOURS GLOBAL
S.R.L., STR. G-RAL ERNEST
BROȘTEANU NR. 33, CAMERA 1,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

PRESTIGE TOURS GLOBAL
(531)

Clasificare Viena: 01.05.23; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12; 18.05.01
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare.
39. Transportul turștilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe
(transport), servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor de
cazare pentru vacanță.
───────

M 2019 04314
11/06/2019
MARCEL SOHOREANU, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 37,
JUDEȚUL ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA
SC BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

LASOHO
(531)

Clasificare Viena: 05.09.15; 05.09.17;
05.09.21; 02.01.11; 20.05.01; 08.05.02;
08.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:maro, galben, verde,
roșu, alb, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04315
11/06/2019
SC SINDECO DEVELOPMENT
SRL, STR. STEJARULUI NR. 6,
JUDEŢUL ILFOV, CHITILA, 077045,
ILFOV, ROMANIA

AXYS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04316
11/06/2019
MADALINA ELENA MASCARELL,
STR. IONUT SANDU STURZA NR.
22, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
600268, BACĂU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(511)

(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de import cu hârtie format A4 și A3
de 80/90 grame.
───────

MORELLO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

(540)

CODEX paper

M 2019 04317
11/06/2019
SC MORELLO FOOD SRL,
STR. GLORIEI NR. 3, CORP C1,
JUDEŢUL GIURGIU, GIURGIU,
080556, GIURGIU, ROMANIA

M 2019 04318
11/06/2019
SC MORELLO FOOD SRL,
STR. GLORIEI NR. 3, CORP C1,
JUDEŢUL GIURGIU, GIURGIU,
080556, GIURGIU, ROMANIA

FOI DE NAPOLITANE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04319
11/06/2019
SC MORELLO FOOD SRL,
STR. GLORIEI NR. 3, CORP C1,
JUDEŢUL GIURGIU, GIURGIU,
080556, GIURGIU, ROMANIA

FOI DE LICA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

(210)
(151)
(732)

(540)

AQUAVENTURA
WATER PARK & SPA

───────
(531)
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04320
11/06/2019
SC MORELLO FOOD SRL,
STR. GLORIEI NR. 3, CORP C1,
JUDEŢUL GIURGIU, GIURGIU,
080556, GIURGIU, ROMANIA

PRAJITURA LICA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăieţei, tapioca şi sago,
faină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).
───────

M 2019 04321
11/06/2019
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI, REPREZENTAT
PRIN PRIMAR ROBERT SORIN
NEGOIŢĂ, CALEA DUDEŞTI NR.
191, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031084, BUCUREȘTI, ROMANIA

Clasificare Viena: 02.07.23; 01.15.24;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie,
carton
şi
produse
din
acestematerialeneincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie saumenaj, materiale pentru
artişi, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse
în alte clase), caractere tipografice, forme de
tipar (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).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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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).

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04323
11/06/2019
ASOCIAŢIA URMAŞILOR
LUI DUMITRU CORNILESCU
(A.U.D.C.), STR. DR. CONSTANTIN
SEVEREANU NR. 14, AP. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050675,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 04322
11/06/2019
SC MORELLO FOOD SRL,
STR. GLORIEI NR. 3, CORP C1,
JUDEŢUL GIURGIU, GIURGIU,
080556, GIURGIU, ROMANIA

NAPOLITANE CU RAHAT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăieţei, tapioca şi sago,
faină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).
───────

Asociatia Urmasilor lui
Dumitru Cornilescu A.U.D.C.
(531)

Clasificare Viena: 24.13.17; 24.13.25;
26.13.25; 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, mov, gri
(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.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04324
11/06/2019
SC MORELLO FOOD SRL,
STR. GLORIEI NR. 3, CORP C1,
JUDEŢUL GIURGIU, GIURGIU,
080556, GIURGIU, ROMANIA

NIDAS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăieţei, tapioca şi sago,
faină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04326
11/06/2019
GONGA SHOP SRL, STR.
POPORULUI NR. 142D, LOT
2, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
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

gonga.ro
(531)
(511)

Clasificare Viena: 10.03.11; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând

transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii
de vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin
magazine fizice sau online de produse diverse,
gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-line
de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04327
11/06/2019
NICOLAE LOZOVANU, BD.
TRAIAN NR. 13, BL. A2, SC. A,
ET. 1, AP. 1, JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

Hi GIFT & MORE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04328
11/06/2019
NICOLAE LOZOVANU, BD.
TRAIAN NR. 13, BL. A2, SC. A,
ET. 1, AP. 1, JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

V verde online
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.21; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04330
11/06/2019
SC SINDECO DEVELOPMENT
SRL, STR. STEJARULUI NR. 6,
JUDEŢUL ILFOV, CHITILA, 077045,
ILFOV, ROMANIA

WYGA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04332
11/06/2019
SC PMG SUMMER MARKET
SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 19,
JUDEŢUL CLUJ, VALCELE, CLUJ,
ROMANIA

SUPERMARKET SUMMER

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea magazinelor.

CAZARE ARENA NATIONALA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04333
11/06/2019
LIVIU VICTOR MARIN, CALEA
MOŞILOR NR. 300, BL. 58, SC. 2,
AP. 48, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
IULIAN VASILE, STR. GAROFIŢEI
NR. 8, ET. 2, AP. 6, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DURHOFF

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
───────

M 2019 04338
11/06/2019
LUXURY ROOMS SRL, STR. JEAN
ATHANASIU NR. 8, CAMERA 1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 04339
11/06/2019
LUXURY ROOMS SRL, STR. JEAN
ATHANASIU NR. 8, CAMERA 1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CAZARE IEFTINA BUCURESTI

(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 04340
11/06/2019
LUXURY ROOMS SRL, STR. JEAN
ATHANASIU NR. 8, CAMERA 1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CAZARE MEGA MALL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04341
11/06/2019
LUXURY ROOMS SRL, STR. JEAN
ATHANASIU NR. 8, CAMERA 1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CAZARE SPITAL MONZA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

(540)
(511)

M 2019 04342
11/06/2019
LUXURY ROOMS SRL, STR. JEAN
ATHANASIU NR. 8, CAMERA 1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LUXURY VILA

LUXURY ROOM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210)
(151)
(732)

M 2019 04344
11/06/2019
LUXURY ROOMS SRL, STR. JEAN
ATHANASIU NR. 8, CAMERA 1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04345
11/06/2019
DefinedBySpeciality Srl, STR.
IULIU MANIU NR. 28, AP. 4, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400095,
CLUJ, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04343
11/06/2019
LUXURY ROOMS SRL, STR. JEAN
ATHANASIU NR. 8, CAMERA 1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LUXURY APARTMENTS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

cuppin '
(531)

Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
26.13.25; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea liofilizată, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea decafeinizată, cafea
aromată, cafea verde, înlocuitori de cafea, boabe
de cafea, amestecuri de cafea, cafea cu lapte,
băuturi din cafea, extracte de cafea, cafea cu
gheață, arome de cafea, cafea cu ciocolată,
cafea gata preparată, pungi de cafea, capsule
de cafea, esență de cafea, concentrate de
cafea, cafea de malț, amestecuri de cafea de
malț cu cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
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esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, boabe de cafea măcinate, boabe de cafea
prăjite, amestecuri de extracte de cafea de malț
cu cafea, amestecuri de esențe de cafea și
extracte de cafea, băuturi pe bază de cafea,
umpluturi pe bază de cafea, amestecuri de cafea
și cicoare, extracte de cafea de malț, boabe de
cafea învelite în zahăr, înlocuitori de cafea pe
bază vegetală, băuturi cu gheață pe bază de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
amestecuri de cicoare folosite ca înlocuitori de
cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule
sau băutură), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
espresso, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
cafea măcinată, cafea preparată şi băuturi pe
bază de cafea, cafea solubilă, cappuccino, pudră
de cacao instant, pungi de cafea, umpluturi
pe bază de cafea, sare, mirodenii, arome şi
condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi, produse apicole, sandvişuri.,
ceai, cacao, cafea, înlocuitori de cafea, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, gheață
(apă înghețată).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, publicitate,
administrație comercială, promovare a vânzărilor
de produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de reduceri,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, distribuirea de eşantioane,
demonstraţii cu produse.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană şi băuturi, servicii oferite de baruri,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
alimente şi băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi, furnizare
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în

restaurante, furnizare de alimente şi băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii cu privire la servicii
de bar, furnizare de informaţii despre servicii
de bar, furnizare de informaţii referitoare la
baruri, furnizare de informaţii sub formă de
reţete de băuturi, furnizare de recenzii de
restaurante şi baruri, furnizarea de informaţii cu
privire la restaurante, pregătirea şi furnizare de
alimente şi băuturi destinate consumului imediat,
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, închiriere de echipamente
de bar, servicii de consultanţă cu privire la
tehnici de coacere, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente şi
băuturi), servicii pentru prepararea mâncărurilor
şi a băuturilor, servire de alimente şi băuturi,
servire de alimente şi băuturi în restaurante şi
baruri, servire de băuturi alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04346
11/06/2019
SC ELECTRONIC WORLD SRL,
BULEVARDUL EXPOZITIEI NR. 2,
CLADIREA MCAR (C9), SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013881

badabum cumperi de plăcere
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.04;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.13
Culori revendicate:roşu (Pantone 296C)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de reprezentare prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
a produselor electronice, instalaţii de aer
condiţionat, produse IT&C, aparate pentru
îngrijire personală, produse pentru bricolaj si
a accesoriilor pentru toate aceste tipuri de
produse, precum si vânzarea acestora prin
magazine on-line, publicitate on-line pentru terti.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04347
11/06/2019
DYNAMIC BEST SOLUTIONS
SRL, ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 95-103, BL. 8, SC. B, ET. 8,
AP. 94, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
020526, BUCUREȘTI, ROMANIA

BA Buchetul Anei
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.01.18; 26.05.09;
26.05.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────

