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Cereri Mărci publicate în 18/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08828 11/12/2019 COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA
LAPTELE COPILARIEI

2 M 2019 08830 11/12/2019 COOPERATIVA AGRICOLA
AGROLACT MOLDOVA

HUZUR

3 M 2019 08880 11/12/2019 HIZAN PROFESSIONAL SRL X BODY

4 M 2019 08882 11/12/2019 HOFIGAL EXPORT IMPORT SA HOFIGAL - Suflet pentru natură,
Natură pentru suflet

5 M 2019 08883 11/12/2019 S.C FORMIX NET S.R.L CENTRIX ONE SYSTEM FOR
FACILITY MANAGEMENT

6 M 2019 08884 11/12/2019 KUDOO APPS SRL kudo

7 M 2019 08885 11/12/2019 TELGO RBCS FOR GSM SRL TELGORBCS

8 M 2019 08886 11/12/2019 SC ARTIFICIAL INTELLIGENCE
EXPERT SRL

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
EXPERT

9 M 2019 08887 11/12/2019 GAITAN ADRIAN MARIUS RIA

10 M 2019 08889 11/12/2019 SC CORSAR ONLINE SRL DIAXXA

11 M 2019 08890 11/12/2019 SC CN HALISA SRL PIPERONI

12 M 2019 08891 11/12/2019 SC SKIN FORMULA VENTURE
SRL

SEREN

13 M 2019 08892 11/12/2019 S.C. TEHNOHOLZ GRUP S.R.L. TEHNOHOLZ

14 M 2019 08893 11/12/2019 S.C. TRIPLE LIVING RO S.R.L. Riverside

15 M 2019 08894 11/12/2019 GHIPOCONCEPT SRL ECO arena

16 M 2019 08895 11/12/2019 SC CORSAR ONLINE SRL CEL.RO

17 M 2019 08896 11/12/2019 ACORD TRADING SRL Aco pentru tine și casă

18 M 2019 08897 11/12/2019 QING INTERNATIONAL
IMPORT EXPORT S.R.L.

Lady Star

19 M 2019 08899 11/12/2019 SC ARTCELULARIS SRL liporom

20 M 2019 08900 11/12/2019 SC SRD TOYS VENDING SRL COOL TOYS jucăria care te
alege

21 M 2019 08901 11/12/2019 HIDRA SECURITY SRL HIDRA SECURITY

22 M 2019 08902 11/12/2019 IOANA CICA KATHARTICS

23 M 2019 08903 11/12/2019 GLOBAL LEARNING SRL GLOBAL LEARNING Educația
- Pașaportul către o viață mai
bună
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 08904 11/12/2019 BIFF EXPERT GROUP SRL INFOTV ROMANIA

25 M 2019 08906 11/12/2019 EARTHLINGS GOURMET SRL NoMoMoo

26 M 2019 08908 11/12/2019 SC ROSIAN EXPRESS SRL ROȘIAN EXPRESS BUCURIE
DIN 1992

27 M 2019 08910 11/12/2019 SC INTAPI BRAND SRL-D MDECO SOLUTIONS

28 M 2019 08912 11/12/2019 SC SUPER BALL SRL Hotel Line

29 M 2019 08913 11/12/2019 SC SOPHIA 2004 SRL SOPHIA home decoration

30 M 2019 08914 11/12/2019 SC ROSIAN EXPRESS SRL ROȘIAN EXPRESS

31 M 2019 08915 11/12/2019 SC ROSIAN EXPRESS SRL MONOMO

32 M 2019 08916 11/12/2019 SC ROSIAN EXPRESS SRL MONOMO

33 M 2019 08917 11/12/2019 SC TRACON SRL CASA POPEEA BOUTIQUE
HOTEL

34 M 2019 08918 11/12/2019 CREATOR RECORDS SRL Creator Records

35 M 2019 08919 11/12/2019 COOKING STUDIO SRL Cooking Studio

36 M 2019 08920 11/12/2019 KX TEAMWORK SRL Pot 111

37 M 2019 08921 11/12/2019 PROFI ROM FOOD SRL Natura nu e de unică folosinţă
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(210) M 2019 08828
(151) 11/12/2019
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA, CALEA
MOLDOVEI NR. 94, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)
LAPTELE COPILARIEI

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

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,
băuturi din lapte, produse din lapte, băuturi şi
produse din lapte si fructe, fermenţi din lapte,
substituenţi din lapte, cremă de unt, cremă de
brânză, specialităţi din brânză,
lapte condensat, smântană, lapte bătut, kefir,
sana, lapte praf.

───────

(210) M 2019 08830
(151) 11/12/2019
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA, CALEA
MOLDOVEI NR. 94, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)
HUZUR

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

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,
băuturi din lapte, produse din lapte, băuturi şi
produse din lapte si fructe, fermenţi din lapte,
substituenţi din lapte, cremă de unt, cremă de
brânză, specialităţi din brânză, lapte condensat,
smântană, lapte bătut, kefir, sana, lapte praf.

───────

(210) M 2019 08880
(151) 11/12/2019
(732) HIZAN PROFESSIONAL SRL, BD.

STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.
4, BL. GULIVER, AP. 2, JUD. IASI,
IASI, 700124, IAȘI, ROMANIA

(540)

X BODY

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
28. Articole de gimnastică și sport, aparate de
interior pentru fitness.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, consultanță privind
managementul comercial al cluburilor de fitness.
41. Instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale, servicii sportive și de fitness, servicii
ale cluburilor de fitness.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2019 08882
(151) 11/12/2019
(732) HOFIGAL EXPORT IMPORT

SA, STR.SERELOR NR. 2,
SECTOR 4, BUCURESTI, 042124,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HOFIGAL - Suflet pentru

natură, Natură pentru suflet
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/12/2019

documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 08883
(151) 11/12/2019
(732) S.C FORMIX NET S.R.L, STR.

TURNU MAGURELE NR. 1, BL.
598, SC. C, ET. 3, AP. 53, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD. DACIA
NR.30, ETAJ 4, CAMERA ECHIPA
SEBASTIAN 01, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CENTRIX ONE SYSTEM FOR
FACILITY MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena: 24.13.09; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.10

(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate şi instrumente

pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare fără
conţinut, dispozitive de calculat, calculatoare
şi dispozitive periferice de calculator, aparate
pentru stocarea computerizată a datelor,
software integrat, software integrativ, software
colaborativ, software utilitar, software adaptabil,
software senzitiv, software multimedia, software
pentru testarea de software, software de
compilare, software de decodare, software
de comunicaţii, software mobil, software de
autentificare, software pentru plăţi, software
de reţea, software pentru cartografiere,
software pentru servere, software de sistem,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software cad-
cam, software pentru planificare, software
de navigaţie, aplicaţii software descărcabile,
software pentru criptografie, software de
contabilitate, software pentru testare, software
pentru logistică, software pentru tablete,
software de asistenţă, software de simulare,
software pentru fabricaţie, software de pregătire,
software de securitate, întreţinere de software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de realitate virtuală, software pentru
comprimarea datelor, software pentru telefoane
mobile, software pentru cloud computing,
software pentru ingineria produselor, software
pentru e-mail, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru plugin-uri,
software de inteligenţă artificială, software
de animaţie 3D, software pentru gestionarea
macrodatelor, software pentru servere virtuale,
software pentru automatizare industrială,
software pentru servere media, software pentru
servere proxy, pachete de software integrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
pentru analiză facială, software pentru realitate
augmentată, software pentru recunoaşterea
vocala, software pentru tehnologia afacerilor,
software pentru inginerie civilă, software
pentru inginerie mecanică, software pentru
comunicarea de date, software de grafică pe
calculator, software de recunoaştere a gesturilor,
software pentru cititoare de carduri, software de
prelucrare a datelor, software pentru motoare
de căutare, software pentru monitorizarea
sistemelor informatice, software de administrare
de afaceri, software pentru gestionarea riscului
operaţional, software de suport pentru sisteme,
software pentru gestionarea performanţei
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economice, software pentru extragere de
date, software de management de conţinut,
software de gestiune a datelor, software
pentru gestionarea de imagini, software pentru
crearea de diagrame, software pentru dezvoltare
de aplicaţii, software pentru recuperarea de
informaţii, software de control de conţinut,
software pentru acces la conţinut, software
pentru servere de aplicaţii, software pentru
servere de fişiere, software pentru administrarea
de clădiri, software care permite recuperarea
datelor, software pentru comunităţi de utilizatori,
software de sincronizare de fişiere, software
pentru flux de lucru, software de protejare
a confidenţialităţii, software de diagnoză la
distanţă, software pentru servere de cloud,
software de calculator pentru controlul timpului,
software pentru automatizarea arhivării de date,
software de interfaţă grafică pentru utilizator,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru operare LAN (reţea
locală) software pentru analiza datelor de
afaceri, software pentru efectuarea de tranzacţii
online, software pentru gestionarea unui
magazin online, software pentru automatizarea
proceselor robotice (RPA), aplicaţii software
de tipul Business Intelligence, software pentru
planificarea resurselor întreprinderii (ERP),
software pentru gestionarea lanţului de
aprovizionare, software pentru gestionarea forţei
de muncă, software pentru documentarea
şi analiza incendiilor, software de suport
pentru luarea deciziilor, software pentru utilităţi,
securitate şi criptografie, software pentru
procese de fabricaţie inteligente, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, software de calculator pentru căutarea
de date, software pentru sincronizare de
baze de date, software pentru sisteme
informatice de management (MIS): software
pentru inginerie asistată de calculator (CAE),
software pentru gestionarea proceselor de
afaceri (BPM): software pentru managementul
relaţiilor cu clienţii (CRM), software pentru
servere de baze de date, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, aplicaţie software
pentru servicii de cloud computing, software
pentru fabricare asistată de calculator (CAM),
software de monitorizare de reţele tip
cloud, software de proiectare asistată de
calculator (CAD), cartele codificate pentru
accesarea software-ului de calculator, software
de procesare a datelor pentru procesarea
textelor, software de calculator pentru curăţarea
şi optimizarea sistemelor, software de comerţ
electronic şi de plăţi electronice, software
de calculator pentru diseminarea datelor de
localizare, middleware pentru administrarea

funcţiilor software pe dispozitive electronice,
software pentru detectarea automată a
proceselor economice (ABPD), software de
întreţinere şi operare a unui sistem informatic,
software de calculator pentru interpretarea
amprentelor digitale sau palmare, suporturi
de date pentru calculatoare, care conţin
software înregistrat, software de calculator
pentru scanarea imaginilor şi a documentelor,
platforme de editare colaborativă în timp real
(RTCE) (software), software pentru gestionarea
conţinutului la nivel de întreprindere (ECM)
software pentru sisteme de detectare a
accesului neautorizat (IDS), software pentru
optimizarea costului pe click (pay per
click), software informatic pentru convertirea
documentelor imagini în formate electronice,
software de calculator pentru autorizarea
accesului la baze de date, software pentru
gestionarea operaţională a cardurilor magnetice
şi electronice portabile, software de calculator
pentru integrarea aplicaţiilor şi a bazelor de
date, software de calculator care poate fi
descărcat prin intermediul reţelelor informatice
globale, software de monitorizare, analiză,
control şi derulare de operaţiuni din lumea
fizică, software pentru controlul sistemelor de
mediu, de acces şi de securitate pentru clădiri,
platforme software de management colaborativ,
software de întreţinere predictivă, software
facility management, sistem de automatizare
pentru clădiri, software de sistem de gestionare
a fluxului de lucru, sisteme informatice,
servere informatice, software informatic de
uz comercial, software pentru repararea
erorilor informatice, programe informatice pentru
administrarea bazelor de date, biblioteci de
software de computer si anume aplicaţii software
pentru furnizarea, achiziţionarea, dezvoltarea,
utilizarea, stocarea si eliminarea bunurilor
imobiliare, clădirilor, spatiilor, echipamentelor
şi facilitaţilor, incluzând planificarea, designul,
construcţia, leasingul operaţional, urmărirea
utilizării, întreţinerea, managementul, raportarea
şi urmărirea financiară.
16. Materiale didactice şi de instruire (tipărite),
manuale pentru utilizare software, manuale
pentru software de calculator, cataloage
referitoare la software de calculator, manuale de
instrucţiuni referitoare la software de calculator,
programe de calculator sub formă tipărită,
manuale de referinţă pentru calculator, manuale
de informatică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de comerţ cu amănuntul
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cu privire la software de calculator, furnizarea
de informaţii despre produse de larg consum
cu privire la software, furnizarea de asistenţă
pentru produse de larg consum cu privire la
software, servicii de comerţ cu ridicata cu privire
la hardware de calculator, servicii de comerţ cu
amănuntul cu privire la hardware de calculator,
actualizare şi întreţinere de date din baze de date
informatice, compilare de informaţii în baze de
date informatice, prelucrare de date informatice,
gestionare de fişiere informatice, culegere şi
sistematizare de informaţii în baze de date
informatice, servicii de târguri comerciale şi de
expoziţii comerciale.
37. Servicii de întreţinere a calculatoarelor,
servicii de instalare a calculatoarelor, servicii de
reparare de calculatoare, servicii de reparaţii de
hardware de calculator, instalarea de reţele de
calculatoare, instalarea de sisteme informatice,
actualizări pentru componente hardware,
întreţinere de hardware de computere, instalare
şi reparaţii de calculatoare, instalarea, repararea
şi întreţinerea computerelor şi a perifericelor de
computer, servicii de diagnostic de întreţinere
pentru calculatoare, întreţinere şi reparaţii de
reţele de calculatoare, servicii de consultanţă în
domeniul instalării calculatoarelor, consultanţă în
legătură cu instalare, întreţinere şi reparaţii de
hardware de calculator.
38. Transmitere de informaţii prin calculator,
furnizarea accesului utilizatorilor la programe
informatice din reţele de date, furnizarea
accesului şi închirierea de timpi de acces la baze
de date computerizate, asigurarea accesului
la telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele de
date computerizate şi la internet, transmisie de
documente computerizate, servicii de transmisie
a datelor computerizate, servicii de consultanţă
privind comunicaţii de date.
41. Educaţie, instruire, instruire în operarea
sistemelor software, instruire în proiectarea
de sisteme software, cursuri de instruire în
software de calculator, servicii de pregătire
în domeniul dezvoltării de software, servicii
de formare în domeniul utilizării software-ului
de calculator, educaţie în domeniul proiectării
asistate de calculator, pregătire în domeniul
proiectării de programe pentru calculator, servicii
de formare în domeniul fabricării asistate de
calculator, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator, servicii de formare
în domeniul proiectării tehnice asistate de
calculator, servicii de formare cu privire la
repararea sistemelor de testare controlate de
calculator, servicii de formare cu privire la
instalarea sistemelor de testare controlate de
calculator, servicii de formare cu privire la

întreţinerea sistemelor de testare controlate
de calculator, servicii de formare cu privire
la folosirea sistemelor de inginerie asistate
de calculator, împrumut de cărţi cu privire la
software-ul pe calculator, pregătire profesională
în informatică, furnizare de cursuri educaţionale
în materie de informatică, furnizare de instruire în
materie de programare informatica, organizarea
şi conducerea de simpozioane, simpozioane pe
teme de educaţie, organizarea de simpozioane
referitoare la instruire, realizare, coordonare
şi organizare de simpozioane, educaţie în
domeniul informaticii, instruire în domeniul
dezvoltării informatice, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, servicii de pregătire
profesională în domeniul informaticii, servicii de
consiliere cu privire la pregătirea în domeniul
informaticii, instruire în domeniul programării
pe calculator, organizare de expoziţii în scop
educativ, organizare de expoziţii în scop de
instruire
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză
industrială şi de cercetare industrială, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, închiriere de echipamente ştiinţifice
şi tehnologice, actualizare de programe de
calculatoare pentru terţi, actualizare de software
pentru dispozitive încorporate, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, actualizare
de software pentru sisteme de comunicaţii,
actualizare şi adaptare a programelor de
calculator în funcţie de cerinţele utilizatorilor,
actualizare şi întreţinere de software şi programe
de calculator, actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, actualizarea bazelor
de date informatice, actualizarea paginilor
web pentru terţi, actualizarea software-
ului, administrare de servere, administrarea
drepturilor utilizatorilor în reţele de calculatoare,
analiza sistemelor informatice, asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru dezvoltarea de
site-uri web, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
gestionarea inventarului, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiţii, asigurarea utilizării temporare
de software nedescărcabil pentru analiza
datelor financiare şi pentru întocmirea de
rapoarte, asigurarea utilizării temporare de
aplicaţii web, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conţinutul
multimedia, asigurarea utilizării temporare de
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software de calculator online, nedescărcabil
pentru traducere, asigurarea utilizării temporare
de un software nedescărcabil pentru afaceri,
asigurarea utilizării temporare de software
web, asigurarea utilizării temporare de aplicaţii
software nedescărcabile, disponibile pe un
site web, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
şi gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru reţele de calculatoare
şi servere, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea şi folosirea serviciilor de
cloud computing, asistenţă tehnică referitoare
la calculatoare, autentificarea datelor prin
tehnologia blockchain, blockchain ca serviciu
(BaaS), cercetare privind dezvoltarea de
software de calculator, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind
programarea pe calculator, cercetare şi
dezvoltare de software informatic, cloud
computing, compilare de informaţii privind
sistemele informatice, compilare de informaţii
privind tehnologia informaţiei, compilare de
programe de procesare a datelor, compilare
de programe de calculator, compresia digitală
a datelor computerizate, comprimare de date
pentru stocarea electronică, concepţie grafică de
materiale promoţionale, configurare de firmware
pentru calculator, configurare de hardware
de calculator folosind software, configurare
de reţele de calculatoare folosind software,
configurare de sisteme şi reţele informatice,
configurare de software de calculator, consiliere
şi consultanţă privind aplicaţiile pentru reţele de
calculatoare, construire şi întreţinere de pagini
web, consultanţă cu privire la programe de
baze de date electronice, consultanţă cu privire
la securitatea datelor, consultanţă în domeniul
analizei sistemelor informatice, consultanţă
în domeniul calculatoarelor, consultanţă în
domeniul informaticii, consultanţă în domeniul
proiectării de software, consultanţă în domeniul
programelor de calculator, consultanţă în
domeniul reţelelor şi aplicaţiilor pentru cloud
computing, consul¬tanţă în domeniul securităţii
calculatoarelor, consultanţă în domeniul
software-ului ca serviciu (Saas): consultanţă
în domeniul software-ului de securitate,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei,
consultanţă în inginerie referitoare la prelucrarea
datelor, consultanţă în legătură cu crearea
de pagini principale şi de pagini de internet,
consultanţă în materie de design web,
consultanţă în materie de programare pe
calculator, consultanţă în materie de testare a
sistemelor de aplicaţii informatice, consultanţă

în materie de dezvoltare de sisteme informatice,
consultanţă în materie de sisteme informatice,
consultanţă IT, servicii de consiliere şi asigurare
de informaţii, consultanţă privind actualizarea
de software de calculator, consultanţă privind
crearea şi proiectarea de site-uri web,
consultanţă privind întreţinerea de software
de calculator, consultanţă privind proiectarea
şi dezvoltarea de programe pentru baze de
date informatice, consultanţă privind software-
ul pentru sisteme de comunicaţii, consultanţă
tehnică în materie de utilizare de computere,
consultanţă tehnică privind instalarea şi
întreţinerea de software de calculator, controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), controlul calităţii
privind software-ul de calculator, controlul calităţii
referitoare la sisteme de calculatoare, conversia
datelor şi a documentelor de pe un suport fizic
către un suport electronic, conversie de coduri
informatice pentru terţi, conversie de date în
informaţii electronice, conversie multiplatformă
de conţinut digital în alte forme de conţinut
digital, copiere de software de calculator,
creare, actualizare şi adaptare de programe
de calculator, creare de pagini WEB, creare
de platforme informatice pentru terţi, creare de
programe de calculator pentru prelucrarea de
date, creare de programe informatice, creare,
întreţinere şi adaptare de software, creare,
întreţinere şi găzduire de site-uri web pentru alte
persoane, creare, întreţinere şi modernizare de
software de calculator, creare şi dezvoltare de
programe pentru prelucrarea de date, creare şi
dezvoltare de software în domeniul aplicaţiilor
mobile, creare şi întreţinere de pagini web,
criptare, decriptare şi autentificare de informaţii,
mesaje şi date, decodare de date, design de
site-uri web, design şi dezvoltare de software,
dezvoltare, actualizare şi întreţinere de software
şi sisteme de baze de date, dezvoltare de
coduri computerizate, dezvoltare de drivere
şi sisteme de operare pentru calculator,
dezvoltare de firmware pentru calculatoare,
dezvoltare de limbaje informatice, dezvoltare
de platforme de calculatoare, dezvoltare de
programe de date, dezvoltare de programe
pentru procesarea datelor, dezvoltare de
sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru prelucrarea de date, dezvoltare
de software, dezvoltare de software de
calculator destinate utilizării cu sisteme de
comutare acţionate de calculator, dezvoltare
de software de calculator destinată utilizării cu
dispozitive de control programabile, dezvoltare
de software pentru compresia şi decompresia
conţinutului multimedia, dezvoltare de software
pentru procesarea semnalului digital, dezvoltare
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de software pentru conversia de date şi
conţinut multimedia între diferite protocoale,
dezvoltare de software pentru logistica, pentru
managementul lanţului de aprovizionare şi
pentru portaluri de e-business, dezvoltare
de software pentru detectarea automată a
proceselor economice (ABPD), dezvoltare de
software pentru drivere, dezvoltare de software
pentru sisteme de comunicaţii, dezvoltare de
software pentru baze de date informatice,
dezvoltare de software pentru proiectare
asistată de calculator/fabricaţie asistată de
calculator (CAD/CAM), dezvoltare şi elaborare
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, dezvoltare şi testare de metode de
calcul, de algoritmi şi de software, dezvoltare
şi testare de software, dezvoltare software,
digitizare de documente, editare de programe
de calculator, elaborare de programe de
calculator pentru analize şi rapoarte comerciale,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical, elaborare de programe
pentru calculator şi proiectare de software,
elaborare de programe pentru calculator
în domeniul telecomunicaţiilor, elaborarea
de manuale tehnice, eliminarea erorilor de
software de calculator pentru terţi, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informaţii,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, furnizare de acces temporar la un software
online, care nu poate fi descărcat, în vederea
utilizării în procesele de editare şi imprimare,
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în vederea
elaborării documentelor de transport prin reţele
de calculator, intraneturi şi internet, furnizare
de acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin reţele de calculator, intraneturi
şi internet, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi transporturilor de mărfuri
prin reţele de calculator, intraneturi şi internet,
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în vederea
procesării expediţiilor prin reţele de calculator,
intraneturi şi internet, furnizare de consiliere
tehnică cu privire la hardware şi software,
furnizare de echipamente informatice în time-
sharing (timpi partajaţi), furnizare de estimări
efectuate de experţi în domeniul informatic,
furnizare de facilităţi informatice pentru stocarea
electronică de date digitale, furnizare de
informaţii despre proiectarea şi dezvoltarea de

software, furnizare de informaţii în domeniul
proiectării de software de calculator, furnizare
de informaţii în domeniul dezvoltării de software
de calculator, furnizare de informaţii privind
programarea informatică, furnizare de motoare
de căutare pentru a obţine date prin reţele
de comunicaţii, furnizare de rapoarte referitoare
la informatică, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice (ASP), şi anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printr-o
tehnologie de deschidere a unei sesiuni unice
pentru aplicaţii software online, furnizare de
sisteme informatice virtuale prin tehnica cloud,
furnizare de software nedescărcabil online,
furnizare de software online care nu poate fi
descărcat, pentru utilizare în gestionarea lanţului
de aprovizionare, furnizare de software online
care nu poate fi descărcat, pentru gestionarea
bazelor de date, furnizare de studii tehnice
referitoare la programare pe calculator, găzduire
de aplicaţii interactive, găzduire de aplicaţii
mobile, găzduire de baze de date de calculator,
găzduire de conţinut digital, găzduire de date,
fişiere, aplicaţii şi informaţii computerizate,
găzduire de pagini web pe internet (hosting),
găzduire de platforme pe internet, găzduire
de server, găzduire de servere şi software
pentru controlul accesului ca serviciu (ACaaS),
găzduire de spaţii de stocare pentru site-uri
web, găzduire şi închiriere de spaţiu de memorie
pentru site-uri web, găzduirea de conţinut digital
pe internet, gestionarea serviciilor informatice
(ITSM), identificarea defecţiunilor în software-
ul de calculator, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, închiriere de firmware de
calculator, închiriere de software de calculator
pentru gestiune financiară, închiriere de
software de calculator pentru călătorii, închiriere
de software de operare pentru accesarea
şi folosirea serviciilor de cloud computing,
închiriere de software pentru prelucrarea datelor,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, închiriere de software pentru
gestionarea inventarului, închiriere de software
pentru baze de date electronice, închiriere
de software pentru importarea şi gestionarea
datelor, închiriere de spaţiu de memorie pe
server, închiriere de spaţii de stocare electronică
pe internet, închiriere de suporturi de date,
închirierea de programe informatice, închirierea
de software, închirierea serverelor web, închirieri
de aplicaţii informatice, închirieri de server
de bază de date (către terţi), închirieri de
sisteme de prelucrare a datelor, închirieri de
software de calculator pentru citirea unui flux de
date, inginerie de software, inginerie informatică,
instalare, actualizare şi întreţinere de software
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de calculator, instalare de firmware, instalare de
software pentru controlul accesului ca serviciu
(ACaaS), instalare de software pentru baze
de date, instalare, iniţiere şi întreţinere de
software de calculator, instalare, întreţinere,
actualizare şi îmbunătăţire de software de
calculator, instalare, întreţinere, reparare şi
service de software de calculator, instalare,
întreţinere şi reparaţii de software pentru
sistemele computerizate, instalare, întreţinere şi
actualizare de software pentru baze de date,
instalare şi actualizare de programe pentru
prelucrarea de date, instalare şi întreţinere
de software pentru baze de date, instalare şi
personalizare de aplicaţii software de calculator,
instalarea de software, integrare de sisteme
informatice şi reţele de calculatoare, integrarea
programelor informatice, întocmire de rapoarte
referitoare la programe pentru calculator,
întreţinere software, întreţinere de site-uri web,
întreţinere de software de prelucrare a datelor,
întreţinere de software utilizat în domeniul
comerţului electronic, întreţinere de software
pentru sisteme de comunicaţii, întreţinere,
reparaţii şi actualizare de software, întreţinere
şi modernizare de software de calculator,
întreţinere şi reparare de software, întreţinerea
bazelor de date, leasing de software cu privire la
cotaţii de preţ, leasing de software de calculator
pentru citirea bazelor de date cuprinzând
cotaţii de preţ, managementul proiectelor
IT, managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (EDP),
modernizare de software de calculatoare,
modificare de programe de calculator,
monitorizarea sistemelor de reţea, monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, platformă ca serviciu
(PaaS), platforme pentru design grafic sub formă
de software ca serviciu (SaaS): platforme pentru
inteligenţă artificială sub formă de software
ca serviciu (SaaS), prestare de servicii de
furnizor de servicii de aplicaţii informatice
(ASP), prestare de servicii de asistenţă online
pentru utilizatorii de programe de calculator,
prestare de servicii de informaţii, consiliere
şi consultanţă în domeniul software-ului de
calculator, prestare de servicii de securitate
pentru reţelele de calculatoare, accesul
la calculatoare şi tranzacţiile computerizate,
programare de calculatoare pentru organizarea
datelor între cumpărători şi furnizori, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea şi organizarea datelor, programare
de software de calculator pentru evaluarea
şi calcularea datelor, programare de software

de operare pentru reţele de calculatoare şi
servere, programare de software de operare
pentru accesarea şi folosirea serviciilor de
cloud computing, programare de software
educativ, programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, programare de
software pentru telecomunicaţii, programare de
software pentru platforme de comerţ electronic,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de software pentru
platforme de internet, programare de software
pentru importarea şi gestionarea datelor,
programare de software pentru platforme de
informaţii pe internet, programare de software
pentru procesarea datelor electronice (EDP),
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare a
datelor şi de comunicaţii, programare pentru
calculatoare, proiectare, actualizare şi întreţinere
de software de calculator, proiectare de aparate
de prelucrare a datelor, proiectare de hardware,
proiectare de programe de prelucrare a datelor,
proiectare de programe de calculator, proiectare
de sisteme de prelucrare a datelor, proiectare de
sisteme software grafice, proiectare de software,
proiectare de software de realitate virtuală,
proiectare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software pentru
terţi, proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, proiectare de software pentru
drivere, proiectare de software pentru baze de
date informatice, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, proiectare la comandă de
pachete de software, proiectare personalizată
de software, proiectare şi dezvoltare de baze
de date, proiectare şi dezvoltare de software de
calculator, proiectare şi dezvoltare de software
antivirus, proiectare şi dezvoltare de sisteme
firmware, proiectare şi dezvoltare de arhitectură
pentru software de calculator, proiectare şi
dezvoltare de software de calculator pentru
evaluarea şi calcularea datelor, proiectare şi
dezvoltare de sisteme de introducere de date,
proiectare şi dezvoltare de sisteme de afişare
a datelor, proiectare şi dezvoltare de sisteme
de procesare de date, proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru introducerea, generarea,
procesarea, afişarea şi stocarea de date,
proiectare şi dezvoltare de sisteme de stocare
de date, proiectare şi dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanţului
de aprovizionare şi pentru portaluri de e-
business, proiectare şi dezvoltare de software de
calculator pentru prelucrarea textelor, proiectare
şi dezvoltare de software de calculator pentru
controlul proceselor, proiectare şi dezvoltare de
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software pentru planificarea rutelor, proiectare
şi dezvoltare de software pentru importarea
şi gestionarea datelor, proiectare şi dezvoltare
de software pentru gestionarea inventarului,
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru
reţele de calculatoare şi servere, proiectare
şi dezvoltare de software de operare pentru
accesarea şi folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare şi dezvoltare de sisteme
de generare de date, proiectare şi dezvoltare
de sisteme informatice, proiectare şi dezvoltare
de software de recuperare a datelor, salvarea
externă a datelor, scriere de programe de
calculator, securitate, protecţie şi reconstituire
IT, servicii ale unui furnizor de găzduire cloud,
servicii de analiză a programelor de calculator,
servicii de analiză de date tehnice, servicii de
asistenţă tehnică în materie de software de
calculator, servicii de asistenţă tehnică pentru
supravegherea reţelelor informatice, servicii de
asistenţă tehnică referitoare la software şi
aplicaţii de calculator, servicii de autentificare
de date transmise prin telecomunicaţii, servicii
de autentificare pentru securitatea informatică,
servicii de back up de date, servicii de
calibrare privind software-ul de calculator,
servicii de configurare a reţelelor informatice,
servicii de consiliere şi de dezvoltare de
software de calculator, servicii de consiliere
tehnică privind prelucrarea de date, servicii
de consultanţă de specialitate în materie de
echipamente informatice, servicii de consultanţă
de specialitate în materie de reţele informatice,
servicii de consultanţă în materie de utilizare de
software de calculator, servicii de consultanţă
în materie de închiriere de calculatoare şi de
software de calculator, servicii de consultanţă
în materie de calculatoare şi software, servicii
de consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT), servicii de consultanţă în materie
de proiectare a sistemelor informatice, servicii de
consultanţă în domeniul sistemelor informatice,
servicii de consultanţă profesională privind
programarea informatică, servicii de consultanţă
pentru analiza sistemelor informaţionale, servicii
de consultanţă pentru software, servicii de
consultanţă privind reţelele de calculatoare,
servicii de consultanţă referitoare la software
utilizat în domeniul comerţului electronic, servicii
de consultanţă şi de informaţii despre proiectare,
programare şi întreţinere de software de
calculator, servicii de consultanţă şi informaţii
despre integrarea sistemelor informatice, servicii
de consultanţă şi informaţii despre arhitectura
şi infrastructura tehnologiei informaţiei, servicii
de consultanţă şi de informaţii privind închirierea

de software de calculator, servicii de design
grafic pentru calculator, servicii de editare pentru
programe informatice, servicii de găzduire,
software ca şi serviciu şi închiriere de
software, servicii de informare în domeniul
tehnologiei informaţiei, servicii de inginerie
privind tehnologia de prelucrare a datelor, servicii
de monitorizare a sistemelor informatice, servicii
de platforme închise pe internet de tip walled
garden, servicii de proiectare pentru sistemele
de prelucrare a datelor, servicii de recuperare de
date, servicii de securitate a datelor (paravane
de protecţie (firewall)), servicii de stocare
electronică pentru arhivare de date electronice,
servicii de studii de fezabilitate privind software-
ul de calculator, servicii de transfer de date,
servicii it, servicii it în legătură cu stocarea
electronică de date, servicii pentru proiectare
de software de calculator, servicii software
ca serviciu (SaaS) care oferă software pentru
învăţare automată, învăţare aprofundată şi reţele
neurale profunde, servicii tehnice de descărcare
de date digitale, servicii tehnice de descărcare
de software, serviciu privat de furnizare de
găzduire cloud, serviciu public de furnizare de
găzduire cloud, software ca serviciu (SaaS),
software ca serviciu (SaaS) care oferă software
pentru reţele neurale profunde, software ca
serviciu (SaaS) care oferă software de învăţare
automată, software ca serviciu (SaaS) care
oferă software pentru învăţare profundă, stocare
computerizată de informaţii comerciale, stocare
de date folosind tehnologia blockchain, stocare
digitală distribuită, stocare electronică de fişiere
şi documente, stocare electronică temporară de
informaţii şi date, studii de analiză comparată
referitoare la eficienţa sistemelor informatice,
studii de fezabilitate a sistemelor informatice,
studii de proiecte privind software-ul, tehnologie
de tip „fog computing", testare de programe de
calculator.

───────

(210) M 2019 08884
(151) 11/12/2019
(732) KUDOO APPS SRL, CALEA

MOSILOR NR. 158, BIROUL
2A, SCARA B, ET. 2, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
kudo
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicaţii mobile, aplicații software, aplicaţii
software descărcabile, aplicații software pentru
web, aplicații software pentru telefoane mobile,
software pentru servere de aplicații, software
pentru aplicații web și servere, aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
date, aplicație software pentru servicii de
rețele sociale prin internet, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
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, software pentru simularea aplicațiilor,
software de aplicații de calculator, software
pentru dezvoltare de aplicaţii, aplicații software
de calculator, descărcabile, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații de birou
și de întreprindere, aplicații software pentru
dispozitive fără fir, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de informații, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software de
calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, software de
calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de date, software de calculator folosit
ca interfață de programare a aplicațiilor (API),
software pentru aplicații de calculator destinat
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software de aplicații de calculator destinat
utilizării la implementarea internetului lucrurilor
(IoT), software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, aplicații mobile care pot
fi descărcate destinate utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
informatic care permite calculatoarelor să ruleze
aplicații paralele și să realizeze calcule paralele,
software de calculator pentru aplicații mobile
care permit interacțiunea și interfața dintre
vehicule și dispozitive mobile, software pentru
îmbunătățirea posibilităților audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, și anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe și animate.
35. Publicitate.
38. Telecomunicaţii.

42. Închirieri de aplicații informatice, servicii
științifice și tehnologice, precum și servicii
de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor
și a programelor de calculator, găzduire de
aplicații mobile, găzduire de aplicații interactive,
programare de aplicații multimedia, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, furnizare de servicii de aplicații
informatice (ASP), și anume găzduire de aplicații
software de calculator pentru terți, consiliere și
consultanță privind aplicațiile pentru rețele de
calculatoare, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, servicii tehnice
pentru aplicații la sistemele informatice mari și
mijlocii, servicii de consultanță în materie de
aplicații informatice de planificare, prestare
de servicii de furnizor de servicii de aplicații
informatice (ASP), asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie de
deschidere a unei sesiuni unice pentru aplicații
software online.

───────

(210) M 2019 08885
(151) 11/12/2019
(732) TELGO RBCS FOR GSM SRL,

STR. SERGENT TURTURICA NR.
117, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
052195, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TELGORBCS

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

9. Huse pentru telefoane, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, cabluri pentru
transmisia de date.
35. Publicitate online, publicitate, administrație
comercială.

───────
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(210) M 2019 08886
(151) 11/12/2019
(732) SC ARTIFICIAL INTELLIGENCE

EXPERT SRL, STR. ALEXANDRU
VLAHUȚĂ NR. 45, BL. LAMA C,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ARTIFICIAL

INTELLIGENCE EXPERT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de agenții de comerţ import-export, lucrări de
birou, publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 42, 44 (exceptând
transportul lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere.
42. Servicii ştiinţifice şi de cercetare în medicină,
servicii de cercetare-dezvoltare a unor metode
ştiinţifice de investigare în medicină.
44. Servicii medicale, servicii neinvazive de
diagnoză medicală.

───────

(210) M 2019 08887
(151) 11/12/2019
(732) GAITAN ADRIAN MARIUS, STR.

REPUBLICII NR. 2, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
RIA

(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.

───────

(210) M 2019 08889
(151) 11/12/2019
(732) SC CORSAR ONLINE SRL, CALEA

CRÂNGAŞI NR. 10, BL. 19A,
SC. 2, ET. 4, AP. 82, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061072, ROMANIA

(540)
DIAXXA

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

9. Echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare.

───────

(210) M 2019 08890
(151) 11/12/2019
(732) SC CN HALISA SRL ,

STR.REPUBLICII NR. 25, SC. 3,
JUD. CARAS-SEVERIN, RESITA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33, AP.7,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)
PIPERONI

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

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

───────

(210) M 2019 08891
(151) 11/12/2019
(732) SC SKIN FORMULA VENTURE

SRL, INTRAREA MĂGIREȘTI
NR. 6, CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010925,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SEREN

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
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curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2019 08892
(151) 11/12/2019
(732) S.C. TEHNOHOLZ GRUP S.R.L.,

STR. CRINULUI NR. 15, JUDEŢ
BACAU, COMANESTI, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)
TEHNOHOLZ

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru aparate

care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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).

───────
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(210) M 2019 08893
(151) 11/12/2019
(732) S.C. TRIPLE LIVING RO S.R.L.,

STR. DR. NANU MUSCEL
NR. 8, PARTER, CAMERA 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Riverside

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 26.11.13;
24.17.25; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08894
(151) 11/12/2019
(732) GHIPOCONCEPT SRL, BDUL

METALURGIEI NR. 8, JUD. IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ECO arena

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.03.13; 26.04.16; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Colectarea de deşeuri (curăţarea
gunoaielor).
38. Servicii de transport, ambalare şi depozitare
deşeuri.
40. Tratament de materiale, servicii de
gestionare a deşeurilor (reciclare), reciclare de
deşeuri.

───────

(210) M 2019 08895
(151) 11/12/2019
(732) SC CORSAR ONLINE SRL, CALEA

CRANGASI NR. 10, BL. 19A, SC. B,
AP. 82, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CEL.RO

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

35. Servici de vânzări online de produse
şi servicii, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială.

───────
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(210) M 2019 08896
(151) 11/12/2019
(732) ACORD TRADING SRL, STR.

GENERAL DASCALESCU NR. 365,
JUD. NEAMT, PIATRA-NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Aco pentru tine și casă

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
27.05.12; 02.09.01

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

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

───────

(210) M 2019 08897
(151) 11/12/2019
(732) QING INTERNATIONAL IMPORT

EXPORT S.R.L., STR. THEODOR
SPERANTA NR. 135, BLOC
83, SCARA B, ETAJ 7, AP.
62, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lady Star

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 08899
(151) 11/12/2019
(732) SC ARTCELULARIS SRL, CALEA

GHIRODEI NR. 58, INCAPEREA 1,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)

liporom
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(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.08;
27.05.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, alb, 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, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08900
(151) 11/12/2019
(732) SC SRD TOYS VENDING SRL,

STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 42-44, ET.
1, AP. 20, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

COOL TOYS jucăria
care te alege

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 02.09.01;
08.01.24; 01.15.21; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu,
verde, portocaliu

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2019 08901
(151) 11/12/2019
(732) HIDRA SECURITY SRL, BD. IULIU

MANIU NR. 7, CLĂDIRE NR. 297
6.10MP, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HIDRA SECURITY

(531) Clasificare Viena: 02.09.23; 26.01.04;
26.01.14; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────
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(210) M 2019 08902
(151) 11/12/2019
(732) IOANA CICA, STR. EMANOIL

UNGUREANU NR. 3, SC. B, AP.
2, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

KATHARTICS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08903
(151) 11/12/2019
(732) GLOBAL LEARNING SRL, STR.

ION G. RACOTEANU NR. 7, ET.
1, AP. 4, BUCUREŞTI, 030891,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GLOBAL LEARNING
Educația - Pașaportul
către o viață mai bună

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 20.07.01;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (#2b4172),
verde (#7b9f35),

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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de
înregistrare și de stocare fără conținut.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 08904
(151) 11/12/2019
(732) BIFF EXPERT GROUP SRL, STR.

POET GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 28, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, 130007,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
INFOTV ROMANIA

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

38. Telecomunicaţii.
───────

(210) M 2019 08906
(151) 11/12/2019
(732) EARTHLINGS GOURMET SRL,

STR. 23 AUGUST NR. 244-41,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

NoMoMoo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale, malţ.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08908
(151) 11/12/2019
(732) SC ROSIAN EXPRESS SRL , STR.

STADIONULUI NR. 53, JUD. SIBIU,
MEDIAS, SIBIU, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROȘIAN EXPRESS
BUCURIE DIN 1992

(531) Clasificare Viena: 18.01.12; 02.01.30;
26.01.16; 26.01.18; 29.01.12

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

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, 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.
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───────

(210) M 2019 08910
(151) 11/12/2019
(732) SC INTAPI BRAND SRL-D,

STR. CRIŞAN NR. 21, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)
MDECO SOLUTIONS

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.

───────

(210) M 2019 08912
(151) 11/12/2019
(732) SC SUPER BALL SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 282/B, JUDEŢUL
TIMIŞ
, ORTISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Hotel Line

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.17

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

20. Articole pentru pat, respectiv: saltele,
somiere pentru paturi, perne.
24. Feţe de pernă, lenjerie pentru pat, paturi,
cuverturi, pilote.

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

───────

(210) M 2019 08913
(151) 11/12/2019
(732) SC SOPHIA 2004 SRL, SAT VALEA

LUPULUI, NR.36A, DN 28, JUD.
IAŞI, COMUNA VALEA LUPULUI,
IAȘI, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SOPHIA home decoration

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

20. Cordoane de draperie, inele pentru perdele,
vergele de perdele, şine pentru perdele,
cârlige pentru perdele, perdele decorative
din mărgele, vergele de perdele, perdele de
bambus, perne, perne cu apă, articole de pat
(cu excepţia lenjeriei), mobilă, fotolii, somiere,
paturi, schelete de paturi din lemn, banei
(mobilă), suporturi pentru cărţi (mobilă), lăzi
de depozitare, nemetalice/cufere, nemetalice,
suporturi pentru cărţi (mobile), dulapuri pentru
cărţi, şezlonguri, comode, cuiere, pătuţuri pentru
copii, portmantouri, tejghele (mese), dulapuri,
birouri, divane, uşi pentru mobile, mese de
toaletă, dulapuri pentru dosare, tabureţi, panouri
despărţitoare (mobilă), mobilă din metal, rafturi
de mobile, tetiere (mobilă), scaune înalte pentru
bebeluşi, pupitre, picioare pentru mobile, rafturi
de bibliotecă, dulapuri individuale, mobilă de
birou, rafturi (mobilă), mobilier şcolar, scaune/
bănci (scaune), scaune din metal, banchete,
rafturi pentru depozitare , unităţi de rafturi
(mobilier), vitrine (mobilă), bufeturi (mobilier),
canapele, birouri de lucrat în picioare, mese,
mese din metal, cărucioare de servit ceaiul
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(mobilier), suporturi de prosoape (mobilă),
cărucioare (mobilă), mese pentru calculatoare
(mobilă) / mese cu rotile pentru calculatoare
(mobilă), mese de scris /rafturi pentru maşinile
de scris, dulapuri de haine, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, obiecte decorative
din lemn.
24. Draperii, perdele din materiale textile sau
din materiale plastice, ţesături pentru perdele,
perdele, şnururi din materiale textile pentru
susţinerea draperiilor, perdele de plasă, perdele
din material textil sau plastic, şnururi din
materiale textile pentru susţinerea draperiilor,
draperii de uşă, perdele pentru duş, perdele
din materiale textile sau din materiale plastice,
ţesături pentru perdele, perdele de plasă, şnururi
din materiale textile pentru susţinerea draperiilor,
cuverturi pentru picioare, cuverturi de pat,
cuverturi de pat căptuşite, feţe de masă, huse
pentru perne, huse pentru saltele, aşternuturi
de pat (lenjerie), feţe de pernă, dosuri de
pernă, şervete de marcare a locului la masă
(cu excepţia celor din hârtie), şervete de masă
din materiale textile, prosoape, nu din hârtie,
prosoape de bucătărie, prosoape din materiale
textile, ţesături aspre de lână pentru covoare
sau mobilă, pânză groasă de cânepă, ţesături,
ţesături de bumbac, ţesături pentru mobile,
stofe din păr (ţesături), ţesături de cânepă,
damasc (ţesături), dublură (ţesături), ţesături
aspre de lână pentru covoare sau mobilă,
ţesături de uz textil, ţesături de mătase, ţesături
pentru perdele, ţesături. crepon, stofa pentru
covoare, fetru, flanel (ţesătură), tifon (ţesătură),
finet/ barhet, jerseu (ţesătură), pânză de iută,
ţesătură tricotată, marabu (ţesătură), moleschin
(ţesătură), ţesătură de muselină, ţesătură de
ramie, ţesătură de mătase artificială, mătase
(ţesătură), tafta (ţesătură), brocart, vatir, stambă,
pânză de tifon, şeviot (ţesătură), tul, catifea,
carpete textile agăţate pe pereţi / tapiserie
(carpete agăţate pe pereţi), din material textil,
pânză de lână / ţesătură de lână, zefir (ţesătură9,
ţesături pentru tapiţerie, împletitură (ţesătură).
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, eşarfe, baticuri,
şaluri, şorţuri, sariuri, sandale, bluze, fuste,
rochii.
27. Covoare/carpete, covoraşe/preşuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul si servicii de comerţ
online, informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor.
37. Servicii de montaj mobilă, galerii şi
decoraţiuni interioare la domiciliu.

40. Servicii de croitorie personalizată, servicii de
confecţionare la comandă de mobile, servicii de
confecţionare perdele şi draperii
42. Servicii de amenajare/design interior,
proiectarea de decoraţiuni interioare.

───────

(210) M 2019 08914
(151) 11/12/2019
(732) SC ROSIAN EXPRESS SRL , STR.

STADIONULUI NR. 53, JUD. SIBIU,
MEDIAS, SIBIU, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROȘIAN EXPRESS

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, 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.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/12/2019

(210) M 2019 08915
(151) 11/12/2019
(732) SC ROSIAN EXPRESS SRL , STR.

STADIONULUI NR. 53, JUD. SIBIU,
MEDIAS, SB, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MONOMO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.18

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

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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.

───────

(210) M 2019 08916
(151) 11/12/2019
(732) SC ROSIAN EXPRESS SRL , STR.

STADIONULUI NR. 53, JUD. SIBIU,
MEDIAS, SIBIU, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MONOMO

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, 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 automatelor pentru vânzarea 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.

───────
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(210) M 2019 08917
(151) 11/12/2019
(732) SC TRACON SRL, STR.

VAPOARELOR NR. 21, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, 810349, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

CASA POPEEA
BOUTIQUE HOTEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii de
agricultură, horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2019 08918
(151) 11/12/2019
(732) CREATOR RECORDS SRL, STR.

AGRICULTORI NR. 40, SCARA
1, ET. 4, AP. 21, SECTORUL
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Creator Records

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

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

───────

(210) M 2019 08919
(151) 11/12/2019
(732) COOKING STUDIO SRL, STR.

ROMULUS NR. 38, CAM. 1,
ET. 1, AP. 11, SECTORUL 3,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cooking Studio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
01.15.11

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

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

───────

(210) M 2019 08920
(151) 11/12/2019
(732) KX TEAMWORK SRL, CALEA

MOSILOR NR. 225, BL. 33-35,
SC 2, ET. 5, AP. 52, SECTORUL
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Pot 111

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2019 08921
(151) 11/12/2019
(732) PROFI ROM FOOD SRL , CALEA

SEVER BOCU NR.31, JUD TIMIS,
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)
Natura nu e de unică folosinţă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii şi campanii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la problemele de mediu,
managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de publicitate, marketing şi
promovare,
campanii publicitare, campanii de promovare,
publicitate pentru magazine şi reţele de
magazine,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate on-line pe o reţea de
calculatoare,
publicitate prin intermediul reţelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin intermediul panourilor
electronice
de afişare, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afişate pe ecrane de televiziune,
publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate,
publicitate prin poştă, distribuirea materialelor
publicitare, servicii de informare comercială,
strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii fiind asigurate de magazine en
gros sau en
detail, lanţ de magazine, supermarketuri,
hypermaketuri sau sau 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, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau
publicitare, organizarea şi gestionarea
programelor de loializare a clienţilor în scopul
promovării vânză
rilor, servicii de fidelizare a clienţilor în
scop comercial, promoţional şi/sau publicitar,
organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri şi/sau stimulente pentru
client prin carduri
de reducere, vouchere, carduri de fidelitate,
organizarea de trageri la sorţi cu premii în scopuri
promoţionale
si publicitare, susţinerea şi promovarea
activităţilor în folosul public inclusiv în domeniul
protecţiei
mediului inconjurator.
36. Prestare de servicii filantropice de strângere
de fonduri caritabile pentru protecţia mediului,
sponsorizarea financiară a
campaniilor şi proiectelor privind protectia
mediului înconjurator.
41. Furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de
publicitate, organizarea şi susţinerea de
seminarii, conferinţe, colocvii cu privire la
protecţia calităţii
apelor naturale şi a mediului inconjurător, servicii
de educaţie şi instruire privind conservarea
naturii şi a
mediului inconjurător, organizarea şi
coordonarea de programe de voluntariat şi de
proiecte de servicii în
folosul comunităţii (organizare de întâlniri, privind
instruirea şi informarea în domeniul protectiei
mediului).

───────


