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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/03/2019
Cereri Mărci publicate în 21/03/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 01743

(151)
14/03/2019

(732)
Asociatia PASI CATRE TINE

(540)
Somatic Personal Development

2 M 2019 01782

14/03/2019

NICULINA GHEORGHITA

HOLISTGAMMA

3 M 2019 01783

14/03/2019

NICULINA GHEORGHITA

HOLISTCONSULT

4 M 2019 01792

14/03/2019

STONE FEET SRL

stonefeet

5 M 2019 01904

14/03/2019

SC SMARTY LOODIK MEDIA
SRL

PARTY KIT Unique brand
experience

6 M 2019 01905

14/03/2019

SC CEZION INVESTMENT SRL STEAK ME HOME

7 M 2019 01906

14/03/2019

NEXT ROOT MANAGEMENT
SYSTEMS SRL

NRMS BUILT FROM BASICS

8 M 2019 01907

14/03/2019

SC PROCER COMPANY SA

CARIBOS

9 M 2019 01908

14/03/2019

SC PROCER COMPANY SA

Busoian de Busoian

10 M 2019 01909

14/03/2019

BOGDAN NICOLAE
DĂSCĂLESCU

PUZZLE PUNKS OWLfully fun!

11 M 2019 01910

14/03/2019

ALIN-ION CIORECAN

Mamomou SOUL CHOCOLATE

12 M 2019 01911

14/03/2019

CASA DE SANATATE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI

MCMXCIX CASMB

13 M 2019 01912

14/03/2019

SC NEXT INDUSTRY SRL

NEXT INDUSTRY

14 M 2019 01913

14/03/2019

S.C. EDERA GRAND
SECURITY SRL

EDERA GRAND SECURITY

15 M 2019 01914

14/03/2019

ADRIAN-GRIGORE
PRELIPCEANU

16 M 2019 01915

14/03/2019

SC FARMACIA UNICA SRL

Uniflor

17 M 2019 01916

14/03/2019

ADRIAN-GRIGORE
PRELIPCEANU

ACTIVE CLIMBING

18 M 2019 01917

14/03/2019

SC FARMACIA UNICA SRL

Unisalic

19 M 2019 01918

14/03/2019

TIBOR-NORBERT TOTH

AVALINE

20 M 2019 01919

14/03/2019

SC FILNAV FRUITS SRL

Biofil Transilvania

21 M 2019 01921

14/03/2019

UNIVERSAL SECURITY LIQUID SLA UNIVERSAL SECURITY
ASSOCIATION SRL
LIQUID ASSOCIATION

22 M 2019 01922

14/03/2019

VICTOR ADRIAN DOBRE

UrbanMenu

23 M 2019 01923

14/03/2019

SC GRANT ALCOOL SRL

UNION 1859 Băutură spirtoasă

24 M 2019 01924

14/03/2019

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

FRF
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2019 01925

(151)
14/03/2019

(732)
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

FRF

26 M 2019 01926

14/03/2019

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL FRF

27 M 2019 01927

14/03/2019

NOODLE PACK SRL

NOODLE PACK GREAT
INGREDIENTS MAKE GREAT
FOOD

28 M 2019 01928

14/03/2019

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE
EDUCAȚIE ÎN ALERGII

area Asociația Română de
Educație în Alergii

29 M 2019 01929

14/03/2019

SORINA CAPATINA

ECO ECOU

30 M 2019 01930

14/03/2019

GEORGIANA ELENA
FLOROIAN
ADINA NĂNĂU

Business EXPRESS

31 M 2019 01931

14/03/2019

POIANA LUI OVIDIU SRL

POIANA LUI OVIDIU

32 M 2019 01932

14/03/2019

ANELISSE SĂLĂGEAN

Mr. VAL

33 M 2019 01933

14/03/2019

TUDOR GABRIEL FORNEA

UNCENSORED FESTIVAL

34 M 2019 01934

14/03/2019

CORPUL EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

EXPERT CONTABIL - FISCAL CECCAR

35 M 2019 01935

14/03/2019

CJ CGV CO., LTD.

SCREENX

36 M 2019 01936

14/03/2019

CJ CGV CO., LTD.

SCREENIX

37 M 2019 01937

14/03/2019

SYMMETRICA S.R.L.

LUXYA

38 M 2019 01938

14/03/2019

LASHES BAR AND MORE SRL LASHES BAR & MORE
TURCAN BY VLADISLAVA

39 M 2019 01939

14/03/2019

LICEUL TEHNOLOGIC
ENERGETIC REGELE
FERDINAND I

Școala Duală Banat

40 M 2019 01940

14/03/2019

FATCOM IMPEX SRL

e-oil

41 M 2019 01941

14/03/2019

DELHAIZE LE LION/DE LEEUW 365 GREAT VALUE DAILY

42 M 2019 01942

14/03/2019

GLOBTEL CONSULTING SRL

WineMark

43 M 2019 01943

14/03/2019

SC AVANT CONSULTING SRL

U-SHOP APROAPE DE TINE

44 M 2019 01944

14/03/2019

BUZZ AERO SRL

buzz FLY WITH Uzz

45 M 2019 01945

14/03/2019

SC MODERN FASHION
DESIGN SRL

NBB Lingerie

46 M 2019 01947

14/03/2019

WEDOO3DROMANIA SRL

WEDOO

47 M 2019 01948

14/03/2019

Dux MD Pharma Solutions SRL- Dux MD pharma solutions
D
3

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

(0)
(210)
48 M 2019 01949

Data
Depozit
(151)
14/03/2019

Titular

Denumire
Marcă

(732)
SC COMPLET ELECTRO SERV V VORTEX
SA

4

(540)

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/03/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01743
14/03/2019
Asociatia PASI CATRE TINE, BD
UVERTURII NR. 91, BL. P21, SC. 3,
AP. 132, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Somatic Personal
Development

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Cursuri de dezvoltare personală, instruire
cu privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltare personală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01782
14/03/2019
NICULINA GHEORGHITA, STR.
COSMESTI NR. 35, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500045,
BRAȘOV, ROMANIA

HOLISTGAMMA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01783
14/03/2019
NICULINA GHEORGHITA, STR.
COSMESTI NR. 35, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500045,
BRAȘOV, ROMANIA

HOLISTCONSULT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii psihologice şi de relaxare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01792
14/03/2019
STONE FEET SRL, STR.
LABORATOR NR. 131, BL.S2,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire.
───────

stonefeet
(531)

Clasificare Viena: 26.03.23; 26.11.03;
26.11.11; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01904
14/03/2019
SC SMARTY LOODIK MEDIA SRL
, STR. VLADEASA NR. 7, BL. C34,
SC. A, ET. 3, AP. 20, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01906
14/03/2019
NEXT ROOT MANAGEMENT
SYSTEMS SRL, STR. GEORGE
BARIŢIU NR. 11, ET. 1, AP.
2, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PARTY KIT Unique
brand experience
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.15; 26.15.09; 26.04.03
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#f7a648, HEX #f7992c), verde
(HEX #00ae00, Hex #005100), gri
(HEX #484848, HEX #777777, HEX
#bcbcbbc)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii oferite de agenţii de
publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01905
14/03/2019
SC CEZION INVESTMENT SRL,
STR. GÂRLEI NR. 30A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013723, ROMANIA

STEAK ME HOME

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

NRMS BUILT FROM BASICS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 27.05.17; 05.01.05; 05.01.15;
05.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01907
14/03/2019
SC PROCER COMPANY SA,
STR. LÂNĂRIEI NR. 93-95,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040323,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CARIBOS

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.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/03/2019

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)
33. Vin.

M 2019 01908
14/03/2019
SC PROCER COMPANY SA,
STR. LÂNĂRIEI NR. 93-95,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040323,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Busoian de Busoian

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01909
14/03/2019
BOGDAN NICOLAE
DĂSCĂLESCU, BLD. UNIRII
NR. 13, AP. 16, JUD. BRAŞOV,
FĂGĂRAȘ, BRAȘOV, ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

pentru jocuri de realitate virtuală, căști
audiovizuale pentru jocuri video, căști pentru
jocuri de realitate virtuală, software interactiv
multimedia pentru a juca jocuri, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri video, software de divertisment interactiv,
descărcabil, pentru jocuri pe calculator, aplicații
mobile (programe), software și aplicații pentru
dispozitive mobile.
41. Servicii de divertisment, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment,
desfășurate în interior, cât și în aer liber,
respectiv escape room, jocuri de aventură, jocuri
de vânătoare, jocuri educaționale, jocuri de
război, jocuri de cultură generală, servicii pentru
organizarea de jocuri și competiții, organizarea și
coordonarea evenimentelor educative, culturale
și sportive, organizarea și gazduirea activităților
de tipul escape room (divertisment), servicii de
agrement, servicii de informații și consultanță cu
privire la divertisment, scriere și redactare de
scenarii pentru jocuri.
42. Servicii de design, design și dezvoltare de
produs, servicii tehnologice și design privind
acest domeniu, proiectare de jocuri, servicii de
dezvoltare jocuri video, proiectare și dezvoltare
de software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri video, servicii de design,
proiectare și întreținere de site-uri web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01910
14/03/2019
ALIN-ION CIORECAN, DRUMUL
BACRIULUI NR. 44E, AP. 3, COM.
CHIAJNA, JUD. ILFOV, SAT ROŞU,
ILFOV, ROMANIA

PUZZLE PUNKS OWLfully fun!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 24.17.04; 01.15.11; 03.07.05;
03.07.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru jocuri, jocuri de calculator
descărcabile, programe descărcabile pentru
jocuri
electronice,
publicații
electronice
descărcabile, programe de calculator, software

Mamomou SOUL CHOCOLATE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 05.07.06
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01911
14/03/2019
CASA DE SANATATE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOS.
BUCURESTI-PLOIESTI NR. 7,
SECTOR 1
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01912
14/03/2019
SC NEXT INDUSTRY SRL, COM.
SANGEORGIU DE MURES,
STR. NORDULUI NR. 1391/B,
JUD. MUREŞ, SANGEORGIU DE
MURES, MUREȘ, ROMANIA

NEXT INDUSTRY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

MCMXCIX CASMB
(531)

Clasificare Viena: 07.05.08; 07.11.20;
07.11.25; 22.05.13; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări de sănătate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01913
14/03/2019
S.C. EDERA GRAND SECURITY
SRL, STR. CANTA NR. 50, BL. 530,
SC. C, PARTER, AP .2, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01914
14/03/2019
ADRIAN-GRIGORE
PRELIPCEANU, SPL. SEBESULUI
NR. 7, JUD. CARAS-SEVERIN,
CARANSEBEŞ, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

EDERA GRAND SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 05.03.14; 26.11.01;
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.
───────

(531)

Clasificare Viena: 02.01.08; 02.03.08;
26.02.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01915
14/03/2019
SC FARMACIA UNICA SRL , STR.
TUNELULUI NR. 2, CAM. 102, ET.
1, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, 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)

M 2019 01916
14/03/2019
ADRIAN-GRIGORE
PRELIPCEANU, SPL. SEBESULUI
NR. 7, JUD. CARAS-SEVERIN,
CARANSEBEŞ, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Uniflor
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
29.01.12
(591) Culori revendicate:verde-gălbui
(Pantone 381), fuchsia (Pantone 2593)
(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).
───────

ACTIVE CLIMBING
(531)

Clasificare Viena: 02.09.14; 02.09.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01917
14/03/2019
SC FARMACIA UNICA SRL , STR.
TUNELULUI NR. 2, CAM. 102, ET.
1, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, 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)

M 2019 01918
14/03/2019
TIBOR-NORBERT TOTH, STR.
ALEXANDRU CAZABAN NR. 30,
BL. Q89, AP. 7, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Unisalic
(531)

Clasificare Viena: 02.01.23; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
381), fuchsia (Pantone 2593)
(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).
───────

AVALINE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24
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).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01919
14/03/2019
SC FILNAV FRUITS SRL,
COMUNA COMANA NR. 81,
JUDEŢUL BRAŞOV, SAT COMANA
DE JOS, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (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).
───────

Biofil Transilvania
(531)

Clasificare Viena: 01.01.02; 05.03.13;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, verde
(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 şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01921
14/03/2019
UNIVERSAL SECURITY LIQUID
ASSOCIATION SRL, STR.
LONIDA NEGRESCU NR. 14,
JUDEŢUL SIBIU, CISNĂDIE, SIBIU,
ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

SLA UNIVERSAL SECURITY
LIQUID ASSOCIATION
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(531)

Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.16;
24.01.09; 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01923
14/03/2019
SC GRANT ALCOOL SRL, STR.
PLATFORMA AVICOLA NR. 424G,
JUDEȚUL DOLJ, BUCOVAT,
207125, ROMANIA

M 2019 01922
14/03/2019
VICTOR ADRIAN DOBRE, CALEA
BUCUREŞTI NR. 96, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500418,
BRAȘOV, ROMANIA

UrbanMenu
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
02.09.12; 11.03.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
proiectarea sistemelor
informatice, consultanță software pentru
calculatoare, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în
format electronic,
digitalizarea documentelor (scanare), găzduirea
site-urilor (site-uri web), furnizarea de informaţii
despre
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru
calculatoare, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, software ca serviciu (SaaS),
consultanță în
proiectarea
site-urilor
web,
consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, crearea şi
mentenanţa site-urilor web
pentru terţi.
───────

UNION 1859 Băutură spirtoasă
(531)

Clasificare Viena: 26.04.04; 01.17.16;
26.01.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.02; 27.07.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:maro, galben, negru,
alb, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01924
14/03/2019
FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE FOTBAL, STR. SERG.
ŞERBĂNICĂ VASILE NR. 12,
SECTOR 2, BUCURESTI, 022186,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FRF
(531)

Clasificare Viena: 24.07.01; 24.07.23;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 03.07.02
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485
C), galben (Pantone 7406 C), albastru
(Pantone 7686 C), negru (Pantone
Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
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.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea

prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
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.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, 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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
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aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale , nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
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.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.

22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,

copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

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.
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, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/03/2019

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi

trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01925
14/03/2019
FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE FOTBAL, STR. SERG.
ŞERBĂNICĂ VASILE NR. 12,
SECTOR 2, BUCURESTI, 022186,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FRF
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04; 03.07.02
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7686 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
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.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
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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.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
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.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, 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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole

pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale , nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
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.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
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22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,

copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
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.
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, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare

orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii
40. Tratarea materialelor.
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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01926
14/03/2019
FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE FOTBAL, STR. SERG.
ŞERBĂNICĂ VASILE NR. 12,
SECTOR 2, BUCURESTI, 022186,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE FOTBAL FRF
(531)

Clasificare Viena: 24.07.01; 24.07.23;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 03.07.02
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485
C), galben (Pantone 7406 C), albastru
(Pantone 7686 C), negru (Pantone
Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
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.

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,

compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
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.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, 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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/03/2019

de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale , nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
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.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă

neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
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.
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, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi

trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
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 industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01927
14/03/2019
NOODLE PACK SRL, CALEA
DOROBANȚILOR NR. 39-41, SC.
1, ET. 1, AP. 6, JUDEȚUL CLUJ,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

NOODLE PACK
GREAT INGREDIENTS
MAKE GREAT FOOD
(531)

Clasificare Viena: 02.01.11; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, galen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01928
14/03/2019
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE
EDUCAȚIE ÎN ALERGII, BD.
MIRCEA ELIADE NR. 18, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

area Asociația Română
de Educație în Alergii
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 02.09.14;
02.09.23; 02.09.24; 11.01.01; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01929
14/03/2019
SORINA CAPATINA, STRADA 1
DECEMBRIE 1918 NR. 6, BL. E14,
AP. 47, JUDEŢ NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA

ECO ECOU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale.
42. Dezvoltare
software,
programare
și
implementare.
───────

M 2019 01930
14/03/2019
GEORGIANA ELENA FLOROIAN,
JUDEŢUL COVASNA NR. 978 A,
ZABRATAU, COVASNA, ROMANIA
ADINA NĂNĂU, STR. ELEV
NICOLAE POPOVICI NR. 2, BL.
P49, SC. 2, ET. 2, AP. 45, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Business EXPRESS
(531)

Clasificare Viena: 03.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
41. Instruire, educaţie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01931
14/03/2019
POIANA LUI OVIDIU SRL,
STRADA CEREALELOR NR. 13,
JUDEŢ CONSTANŢA , OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

POIANA LUI OVIDIU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01932
14/03/2019
ANELISSE SĂLĂGEAN, STR.
POPA SAVU NR. 62-64, ET. 4,
AP. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Mr. VAL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01933
14/03/2019
TUDOR GABRIEL FORNEA,
STR. STOIAN MILITARU NR.
101, BL. 3, SC. F, ET. 3, AP. 57,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

9. Suporturi pentru înregistrări muzicale, benzi

muzicale, fişiere cu muzică, descărcabile, CDuri cu muzică, suporturi pentru înregistrări de
clipuri muzicale, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, muzică digitală care poate fi descarcată
de pe internet.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, distribuirea de materiale
publicitare,
de
marketing
şi
materiale
promoţionale, afişaj, publicitate radiofonică,
publicitate
televizată,
publicitate
online,
servicii de promovare pentru producători
şi artişti muzicali, interpreţi vocali şi
instrumentişti, disk jochey, administrarea
afacerilor pentru interpreţi de muzică, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artişti
interpreţi, promovare (publicitate) de concerte,
managementul activităţilor de impresariat
artistic, servicii de publicitate privind industria
turismului.
38. Difuzarea de muzică, difuzarea de
programe radio şi TV (programe şi radio şi
teşeviziune), transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet.
41. Producţie de spectacole şi concerte,
organizare şi prezentare de spectacole
şi concerte, servicii de impresariat pentru
spectacole şi concerte, rezervare de locuri
pentru spectacole şi concerte, servicii de
festivaluri şi evenimente muzicale, închirierea
de decoruri pentru spectacole şi concerte,
relizare, coordonare şi organizare de spectacole
şi concerte, concerte de muzică în direct,
activităţi de divertisment şi culturale, servicii de
cluburi (divertisment sau educaţie), producţie
de înregistrări audio, servicii de editare şi
înregistrare muzicale, servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale, producţie de video-uri
muzicale, organizare de concursuri muzicale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant şi bar, furnizare de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, restaurante cu servire
rapidă (snack-baruri).
───────

UNCENSORED FESTIVAL
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01934
14/03/2019
CORPUL EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EXPERT CONTABIL
- FISCAL - CECCAR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii prestate de persoane, organizaţii,
în special de persoane care au calitatea de
expert-contabil, cu scopul de a ţine evidenţa
contabilă/contabilitatea, de a oferi asistenţă
în managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managamentul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare de persoane care au
calitatea de expert fiscal după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
informaţii financiare, servicii financiare şi
evaluare fiscală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01935
14/03/2019
CJ CGV CO., LTD., I-PARK MALL
6TH FL, 55, HANGANG-DAERO
23-GIL, YONGSAN-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SCREENX

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de marketing, agenţii de publicitate,
servicii de relaţii cu publicul, publicitatea online pe reţele de comunicaţii de calculatoare,
crearea şi actualizarea de materiale publicitare,
publicarea de materiale publicitare, Închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, promovarea
vânzărilor pentru terţi, publicitate si servicii
de informare comerciala prin internet, servicii
de informare sau întrebări (ancheta) privind
afaceri şi marketing, servicii de cercetare de
piaţa, compilarea informaţiilor în baze de date
informatice, servicii de vânzare prin licitaţie,
servicii de magazin de vânzare cu amănuntul,
servicii oferite de supermarket-uri, servicii oferite
de magazine convenabile de vânzare cu
amănuntul, servicii de magazine on-line de
vânzare cu amănuntul care oferă o gamă
largă de bunuri de consum, servicii oferite de
magazine de vânzare cu amănuntul de piese
auto şi accesorii pentru automobile, servicii
oferite de magazine de brutărie de vânzare cu
amănuntul, servicii de delicatese de vânzare
cu amănuntul, servicii oferite de magazine de
băcănie (alimentare) de vânzare cu amănuntul,
servicii de farmacie de vânzare cu amănuntul,
servicii de magazine de vânzare cu amănuntul
care oferă o gamă largă de bunuri de consum
pentru terţi, magazine optice de vânzare cu
amanuntul, servicii oferite de centru commercial
(shoping mall) comprehensiv (conţinând toate
magazinele) prin internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01936
14/03/2019
CJ CGV CO., LTD., I-PARK MALL
6THFL, 55, HANGANG-DAERO
23-GIL, YONGSAN-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA
ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

SCREENIX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Exploatarea de teatre (producția), prezentări
cinematografice, si anume, servicii de
cinematografie, spectacole cinematografice,
informații în materie de divertisment, furnizarea
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de filme cinematografice, furnizarea de
informații și articole în domeniul filmelor, a
realizării filmelor, și a divertismentului printro rețea globală de calculatoare, furnizarea
on-line a articolelor nedescărcabile în
domeniul filmelor, a realizării filmelor, și
a divertismentului, divertisment, si anume,
producția de concepte muzicale, spectacole
muzicale, opere, spectacole de televiziune sau
piese de teatru, subtitrare, închiriere de aparate
de proiecție cinematografică și accesoriile
aferente, închiriere de filme cinematografice,
furnizarea și exploatarea terenurilor de sport,
publicații electronice nedescărcabile sub formă
de cărți, publicații periodice de tip buletine
informative, periodice și reviste din domeniul
muzicii, dansului, concert, spectacole, filme,
divertisment și distracții, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, grădinițe
(educație), servicii de jocuri de noroc de tipul
jocurilor de cazino, furnizarea și exploatarea
de spații pentru distracții, fotografie, parcuri
de distracții, închirierea de decoruri pentru
spectacole, închiriere de echipament pentru
jocuri.
43. Servicii de creșe.

din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturală, dale și plăci din piatră naturală,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
țăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01937
14/03/2019
SYMMETRICA S.R.L., STR.
PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COMUNA VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01938
14/03/2019
LASHES BAR AND MORE SRL,
ȘOS. NICOLINA NR. 1, BL. 928B,
SC. A, PARTER, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

LUXYA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj din lemn, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri

LASHES BAR & MORE
TURCAN BY VLADISLAVA
(531)
(591)

Clasificare Viena: 02.09.04; 26.05.04;
26.05.18; 29.01.14
Culori revendicate:negru, galben, gri
închis, gri deschis, auriu
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii
pentru
îngrijirea
frumuseții,
consultanţă în domeniul frumuseţii, saloane de
frumusețe, saloane destinate îngrijirii genelor,
servicii de consiliere cu privire la extensiile
de gene, servicii de terapie și tratament de
înfrumusețare.

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01939
14/03/2019
LICEUL TEHNOLOGIC
ENERGETIC REGELE
FERDINAND I, STR. RENAȘTERII
NR. 24A, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

M 2019 01940
14/03/2019
FATCOM IMPEX SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 110, COMUNA
NOJORID, JUD. BIHOR, , SAT
LIVADA DE BIHOR, BIHOR,
ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

e-oil
(531)

Clasificare Viena: 01.15.15; 26.01.13;
27.05.12; 29.01.12
(591) Culori revendicate:magenta, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

Școala Duală Banat
(531)

Clasificare Viena: 18.03.21; 15.07.07;
20.01.03; 20.07.01; 20.07.02; 27.05.01;
29.01.05
(591) Culori revendicate:violet, indigo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01941
14/03/2019
DELHAIZE LE LION/DE LEEUW,
RUE OSSEGHEM 53,, 1080
MOLENBEEK SAINT-JEAN,
BELGIA
FRISCH & PARTNERS SRL, BDUL CAROL I NR. 54, SC.B, ET.
3, AP.5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915

365 GREAT VALUE DAILY
(531)

Clasificare Viena: 26.04.06; 26.04.09;
26.04.15; 26.04.17; 26.04.18; 03.01.01;
03.01.24; 27.07.11; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pasta de
dinți.
4. Uleiuri și unsori industriale, lubrifianți, produse
pentru absorbția, umezirea și legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) și
materiale pentru iluminat, lumânări și fitiluri.
7. Automate de vânzare.
8. Unelte și scule (acționate manual), cuțite,
furculițe și linguri, arme albe, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare și învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetarie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu

excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
geamantane și valize, umbrele și bastoane, bice
și articole de șelarie.
21. Ustensile și recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni și bureți, perii, materiale
pentru perii, materiale de curățare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcții), sticlărie, porțelan și
faianță.
22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci de ambalat din material textil, materiale
de umplutură (cu excepția cauciucului și a
materialelor plastice), materiale textile fibroase
brute.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, cuverturi
de pat și fețe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și
protecții pentru pardoseală, tapet, cu excepția
celui din material textil.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, mâncare pentru animale, malț.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01942
14/03/2019
GLOBTEL CONSULTING SRL,
ȘOS. VESTULUI NR. 1A, ET.
1, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100259, PRAHOVA, ROMANIA

WineMark

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Marketing pentru evenimente, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare.
41. Organizare de evenimente educative,
coordonare
de
evenimente
educative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01943
14/03/2019
SC AVANT CONSULTING
SRL, STR. FĂINARI NR. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021221,
BUCUREȘTI, ROMANIA

lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01944
14/03/2019
BUZZ AERO SRL, STR.
SRAULESTI NR. 162, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

buzz FLY WITH Uzz
(531)

U-SHOP APROAPE DE TINE
(531)

Clasificare Viena: 18.01.19; 18.01.23;
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1365 XGC), albastru (Pantone 2175
XGC), gri (Pantone P 172 8 C)
(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,

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Aparate de locomoție terestră, aeriană sau
navală.
39. Transport.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01945
14/03/2019
SC MODERN FASHION DESIGN
SRL, STR. AGRICULTORI NR.
64, CAMERA 3, JUDEŢUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01947
14/03/2019
WEDOO3DROMANIA SRL,
BULEVARDUL ALEXANDRU CEL
BUN NR. 47, CAMERA 1, BL. E1,
SC. B, ET. 6, AP. 28, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

NBB Lingerie
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Sutiene și brasiere, sutiene fără bretele,
bretele pentru sutiene (îmbrăcăminte), sutiene
fără bretele
(articole de îmbrăcăminte), corsete, corsete
(lenjerie), corsete (articole de îmbrăcăminte),
corsete
(lenjerie intimă), corsete pentru talie, corsete
(lenjerie de corp).
───────

WEDOO
(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.08;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Tratarea materialelor, aplicarea de apreturi
de finisaj pe materialele textile, servicii de
separare a culorilor, servicii de crioconservare,
asamblarea personalizată a materialelor pentru
terți, servicii de tehnician dentar, servicii
de vopsire, gravare, galvanizare, șlefuire,
incinerarea deșeurilor și a gunoiului, tăierea
(multiplicarea) cheilor, laminare, trasarea cu
laserul, vopsirea articolelor din piele, prelucrarea
articolelor din piele, tipărire litografică, placarea
cu metal, tratarea metalului, placarea cu nichel,
tipărirea offset, șlefuirea sticlei optice, finisarea
hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de modele,
imprimare fotografică, materiale de rabotare,
tipărire (imprimare), reciclarea deșeurilor și a
gunoiului, prelucrarea articolelor de șelărie,
servicii de sablare, tăierea materialelor
cu fierăstrăul, imprimarea serigrafică, lipire,
sortarea deșeurilor și a materialelor reciclabile
(transformare, decaparea finisajelor, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/ tratarea țesăturilor, tăierea și
prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, informații despre tratarea
materialelor, refolosirea creativă (reciclarea
deșeurilor), tratarea deșeurilor (transformare),
servicii de sudare, tratamente de colorare a
geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01948
14/03/2019
Dux MD Pharma Solutions SRLD, DRM. BACRIULUI NR. 42, ET. 1,
AP. 15, COMUNA CHIAJNA, JUDEŢ
ILFOV, SAT ROŞU, 077040, ILFOV,
ROMANIA

Dux MD pharma solutions
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13; 05.03.13; 05.03.14
(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#FF0000), verde
(HEX=#80FF00), negru
(HEX=#000000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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.
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.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
───────
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7. Mixere electrice pentru uz casnic, aparate

pentru bucătărie electrice, aparate de tocat
pentru bucătărie electrice, maşini de frământare,
cuţite (componente ale maşinilor), cuţite
electrice, maşini de tuns iarba, maşini de
tocat carne, accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, duze
de aspirare pentru aspiratoare, maşini de spălat
(rufe), maşini de spălat rufe cu stoarcere, maşini
de spălat vase, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, şurubelniţe electrice,
maşini de tuns pentru animale maşini de
tuns părul pentru animale, foarfeci electrice,
perii pentru aspiratoare, mandrine (componente
ale maşinilor), maşini şi aparate pentru
curăţare electrice, dispozitive de curăţare cu
abur, freze (maşini), maşini de tăiat, ciocane
electrice, maşini de găurit, electrice, saci pentru
aspiratoare, unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, masini de gaurit electrice.
8. Burghie (unelte de mână), maşini de tuns
barba, maşini de găurit, neelectrice, cuţite
ceramice, feliatoare de brânză, neelectrice,
satâre (cuţite), tacâmuri (cuţite, furculiţe, linguri),
cuţite, plăci de păr, tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, maşini de tuns părul de
uz personal electrice sau neelectrice, maşini de
tuns părul pentru animale (ustensile de mână),
ciocane (unelte de mână), polonice (unelte
de mână), şurubelniţe, neelectrice, furculiţe de
masă, cuţite de masă, furculiţe şi linguri de
plastic, cuţite de masă, furculiţe şi linguri pentru
bebeluşi, feliatoare de legume, cuţite de legume,
mărunţitoare de legume, tocătoare de legume,
spiralizatoare de legume, acţionate manual,
decojitoare de legume (unelte de mână).
9. Ochelari 3D, alarme acustice si alarme
sonore, cabluri acustice, cuplaje acustice,
adaptoare electrice, monitoare pentru bebeluşi,
cântare pentru bebeluşi, cititoare de coduri
de bare, barometre, cântare de baie,
baterii, electrice, pentru vehicule/acumulatoare,
electrice, pentru vehicule, baterii pentru
iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, sonerii (dispozitive de
avertizare), cabluri, electrice, maşini de
calculat, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), casetofoane, încărcătoare pentru
baterii electrice, cabluri coaxiale, tastaturi
pentru calculatoare, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicaţii software pentru calculator,
componente hardware pentru calculator,

calculatoare, conductoare electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
contacte electrice, conectori, electrici, sârmă
de cupru izolată, telefoane fără fir, sonerii
electrice pentru uşi, DVD playere, traducătoare
electronice de buzunar, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, aparate de măsurat, dispozitive de
măsurat, electrice, microfoane, telefoane mobile/
celulare/telefoane celulare, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
mouse (periferice pentru calculatoare), mouse
paduri, suporturi de mouse, sisteme de
navigaţie pentru vehicule (calculatoare de
bord), instrumente de navigaţie, calculator
tip notebook, ecrane de proiecţie, aparate
de proiecţie, huse pentru laptopuri, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, baterii solare,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate de
reproducere a sunetelor, aparate
de telefon, televizoare, termometre, nu cele
pentru scopuri medicale, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), unităţi flash USB,
cântare, genţi adaptate pentru laptopuri.
11. Instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer
condiţionat), aparate şi maşini de purificare a
aerului, instalaţii de aer condiţionat, aparate
de aer condiţionat, cuptoare pentru brutărie,
grătare, aparate de prăjit pâinea/prăjitoare
de pâine, maşini de făcut pâine, maşini de
copt pâine, ustensile pentru gătit, electrice,
aragazuri/maşini de gătit, aparate şi instalaţii
de gătit, plite electrice, cutii de răcire,
electrice/răcitoare, electrice, hote de extracţie
pentru bucătării, fiare de călcat cu abur
pentru ţesături, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, filtre pentru aerul condiţionat,
aparate de gătit la aburi electrice,congelatoare,
uscătoare de păr, aparate de uscare a
mâinilor pentru băi, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, aparate de încălzire, electrice, reşouri,
aparate pentru hidromasaj, maşini şi aparate
de făcut gheaţă, maşini de făcut îngheţată,
ceainice electrice, maşini de gătit (cuptoare),
lămpi electrice, lămpi, suporturi de abajur,
becuri, becuri, electrice, aparate de gătit
multifuncţionale, radiatoare, electrice, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, prize pentru
corpurile de iluminat electrice, sterilizatoare.
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35. Publicitate,

servicii
de
intermediere
comercială,
demonstraţii
cu
produse
(promovare), marketing, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
37. Servicii pentru construcţia de clădiri,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea si repararea aparatelor de
aer conditionat
───────

