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Cereri Mărci publicate în 23/04/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 00984

(151)
16/04/2019

(732)
ART MEDIA MANAGEMENT
SRL

2 M 2019 00985

16/04/2019

ART MEDIA MANAGEMENT
SRL

Teatru 6D

3 M 2019 00986

16/04/2019

ART MEDIA MANAGEMENT
SRL

Teatru 3D

4 M 2019 02587

16/04/2019

SC AUR&DYA BARBEQUE SRL PUI LA JAR

5 M 2019 02945

16/04/2019

ADRIAN APOPEI

UNIC

6 M 2019 02946

16/04/2019

S.C. ENTEX LOGIC S.R.L.

IDS INTERACTIVE DIGITAL
SOLUTIONS

7 M 2019 02947

16/04/2019

NICULAE CHIRITA

SAS GYM CLUB SAS GYM FOR
PERFORMANCE

8 M 2019 02948

16/04/2019

S.C. VINOMOBILUL S.R.L.

Tudoran

9 M 2019 02949

16/04/2019

S.C. ZARA PROD SERV S.R.L.

ARIAKO

10 M 2019 02950

16/04/2019

STANISLAV NECULAI

Ciorbe și Plăcinte

11 M 2019 02951

16/04/2019

POPA ROMANINO-LUCIAN

Music pub

12 M 2019 02952

16/04/2019

NICOLETA RALUCA DRĂGAN

Nomad Records

13 M 2019 02953

16/04/2019

ACCENT SECURITY SRL

ACCENT SECURITY

14 M 2019 02955

16/04/2019

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
KIDS TAMPA 2015 BRASOV

ACS KIDS TAMPA

15 M 2019 02956

16/04/2019

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
KIDS TAMPA 2015 BRASOV

BALKAN ELITE CUP

16 M 2019 02957

16/04/2019

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
KIDS TAMPA 2015 BRASOV

BRASOV KIDS CUP

17 M 2019 02958

16/04/2019

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
KIDS TAMPA 2015 BRASOV

CUPA PRIETENIEI BRASOV

18 M 2019 02959

16/04/2019

SC CAP VIE VIN VALEA
CALUGAREASCA SRL

CASTEL CDM DEALU MARE
VALEA CALUGAREASCA

19 M 2019 02960

16/04/2019

SC CREATIV MODA SRL

Nu-ma-uita Atelier de frumos si
bun

20 M 2019 02961

16/04/2019

SC CAP VIE VIN VALEA
CALUGAREASCA SRL

TESTAMENT

21 M 2019 02962

16/04/2019

SC CLUB FEROVIAR SRL

CARIERĂ FEROVIARĂ ÎN
ROMÂNIA

22 M 2019 02963

16/04/2019

Carrefour Romania SA

Creştem ROMÂNIA BIO

2

(540)
Teatru 5D
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 02964

(151)
16/04/2019

(732)
S.C. KING PROMOTION SRL

(540)
NOAPTEA SPARTANILOR

24 M 2019 02965

16/04/2019

TUFEANU RICHEARDCONSTANTIN

Educratie

25 M 2019 02966

16/04/2019

DEYAN KRAFT MEDICAL SRL

cgm Diabet

26 M 2019 02967

16/04/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

BARISTA CREATIONS CHIARO

27 M 2019 02968

16/04/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

BARISTA CREATIONS CORTO

28 M 2019 02969

16/04/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

BARISTA CREATIONS SCURO

29 M 2019 02970

16/04/2019

ANTENA TV GROUP SA

INIMA NU MINTE

30 M 2019 02971

16/04/2019

ANTENA TV GROUP SA

MANGALITA

31 M 2019 02972

16/04/2019

ANTENA TV GROUP SA

LUMEA NEVAZUTA

32 M 2019 02973

16/04/2019

BURCULESCU FLORIN
AURELIAN

Bibu

33 M 2019 02974

16/04/2019

SC KLINGEIS CONSULTING
SRL

FROZEN LOVE

34 M 2019 02975

16/04/2019

SAREROM SRL

POTAISSA SARE TURDA
SAREROM

35 M 2019 02976

16/04/2019

MEB PROFESERV SRL-D

Soft Step Un pas către o lume
confortabilă

36 M 2019 02977

16/04/2019

Cellnex Telecom S.A.

cellnex

37 M 2019 02978

16/04/2019

CRISTIM 2 PRODCOM SRL

Tzitzirit

38 M 2019 02979

16/04/2019

CRISTIM 2 PRODCOM SRL

Pişcă

39 M 2019 02980

16/04/2019

CRISTIM 2 PRODCOM SRL

Chinta de gratar

40 M 2019 02981

16/04/2019

FEDERATIA ROMANA DE
TAEKWONDO WT FEDERATIE
SPORTIVA NATIONALA

KYORUGI, POOMSAE,
KYOKPA, SPEEDKICK.

41 M 2019 02982

16/04/2019

MINERVA CORP SRL

The CLASSIC BARBER

42 M 2019 02983

16/04/2019

LARA FARM SRL

Lara Farm Preţuieşte Sănătatea

3
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00984
16/04/2019
ART MEDIA MANAGEMENT
SRL, STR. AVIONULUI NR. 26,
ET. 1, BUCUREȘTI, 011771,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Teatru 5D

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producția pieselor de teatru, prezentare de
piese de teatru, producție de spectacole de
teatru, servicii de producție de teatru, producție
de piese de teatru.
42. Scenografie (design scenic) pentru companii
de teatru.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00985
16/04/2019
ART MEDIA MANAGEMENT
SRL, STR. AVIONULUI NR. 26,
ET. 1, BUCUREȘTI, 011771,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 00986
16/04/2019
ART MEDIA MANAGEMENT
SRL, STR. AVIONULUI NR. 26,
ET. 1, BUCUREȘTI, 011771,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Teatru 3D

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producții de teatru, producția pieselor de
teatru, producție de spectacole de teatru, servicii
de producție de teatru, producție de piese de
teatru, coordonare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole de teatru, regizare de
piese de teatru, prezentare de spectacole de
teatru, regie artistică pentru spectacolele de
teatru, organizare, realizare și prezentare de
reprezentații de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole
muzicale, spectacole de teatru, atât de animație,
cât și de acțiune, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională.
42. Scenografie (design scenic) pentru companii
de teatru.
───────

Teatru 6D

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producții de teatru, producția pieselor de
teatru, prezentare de piese de teatru, producție
de spectacole de teatru, servicii de producție de
teatru, producție de piese de teatru, prezentare
de spectacole de teatru, regie artistică pentru
spectacolele de teatru, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
servicii de divertisment de tipul spectacolelor de
teatru și cabaret.
42. Scenografie (design scenic) pentru companii
de teatru.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02587
16/04/2019
SC AUR&DYA BARBEQUE SRL
, STR. GRADINA VECHE NR.
11, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA
APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

───────

PUI LA JAR
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(531)

Clasificare Viena: 01.15.05; 03.07.03;
03.07.16; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
galben, negru, gri, alb,
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02945
16/04/2019
ADRIAN APOPEI, STR.
PANSELELOR NR. 70, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

M 2019 02946
16/04/2019
S.C. ENTEX LOGIC S.R.L., STR.
GEORGE BACOVIA NR. 15-17,
BL. C4, PARTER, CAMERA 1,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

IDS INTERACTIVE
DIGITAL SOLUTIONS
(531)

UNIC
(531)

Clasificare Viena: 03.01.08; 26.13.25;
24.01.09; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea la un loc în avantajul terților
a produselor artizanale handmade fabricate
din piele, lemn, metal, piata, oase (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod.
───────

Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru computere, program de
calculator.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
servicii de cercetare și informații de piață,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, furnizare de informații privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informații, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informații
grafice și audiovizuale, prin intermediul rețelelor
de calculator și globale, regruparea în avantajul
terților a software-lui, programelor de calculator,
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
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gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
42. Consultanță în crearea și dezvoltarea
programelor de calculator, consultanță în
crearea și dezvoltarea a hardware-ului pentru
calculator, mentenanța software-urilor pentru
computer, analiza software-ului pentru computer,
design pentru sisteme de computer, crearea
și mentenanța site-urilor pentru alții, găzduirea
site-urilor web, închiriere a softurilor pentru
computer, închirierea serverelor web, servicii
de personalizare de software, eliminarea
erorilor de software de calculator pentru
terți, realizare de studii de fezabilitate privind
software-ul de calculator, servicii de consultanță
în materie de interfețe om-mașină pentru
software de calculator, dezvoltare software,
programare și implementare, proiectare de
software de realitate virtuală, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, furnizare de servicii de aplicații
informatice.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02947
16/04/2019
NICULAE CHIRITA, STR. ORSOVA
NR. 107, ET. 2, AP. 5, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

SAS GYM CLUB SAS GYM
FOR PERFORMANCE
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.02.01;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02948
16/04/2019
S.C. VINOMOBILUL S.R.L., STR.
CÎMPULUI NR. 6C, ET. 1, CAM.
1, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

41. Educaţie,

furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02949
16/04/2019
S.C. ZARA PROD SERV S.R.L.,
INTRAREA MATEI MILO NR.
5A, PARTER, TARLAUA 41,
PARCELA 897, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Tudoran
(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.07;
02.01.23; 02.09.12; 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:violet, albastru, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

ARIAKO
(531)

Clasificare Viena: 01.01.02; 26.01.03;
26.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02950
16/04/2019
STANISLAV NECULAI, ȘOS.
GĂRII CĂȚELU NR. 174, ET. 3,
AP. 76, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Ciorbe și Plăcinte
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
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 fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02951
16/04/2019
POPA ROMANINO-LUCIAN, STR.
CRIŞANEI NR. 20, AP. 1, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

(511)

Clasificare Viena: 22.01.25; 25.01.05;
25.01.13; 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Nomad Records

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

(210)
(151)
(732)

(540)

Music pub
(531)

M 2019 02952
16/04/2019
NICOLETA RALUCA DRĂGAN,
STR. OITUZ NR. 50, BL. 1, AP. 30,
ET. 4, JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

M 2019 02953
16/04/2019
ACCENT SECURITY SRL,
INTRAREA CURTEA DOMNEASCĂ
NR. 15, PARTER, CAMERA 1,
JUDEȚUL ILFOV, COMUNA
DOMNEȘTI, ILFOV, ROMANIA

ACCENT SECURITY
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de terţi pentru a satisface nevoile persoanelor.
───────

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

instruire,
culturale
listă de
conform

───────
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02955
16/04/2019
ASOCIATIA CLUB SPORTIV
KIDS TAMPA 2015 BRASOV,
STR.URANUS NR. 2, BL. 2,
SC. 3, AP. 7, JUDEŢ BRAŞOV,
SANPETRU, BRAȘOV, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

ACS KIDS TAMPA

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)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02956
16/04/2019
ASOCIATIA CLUB SPORTIV
KIDS TAMPA 2015 BRASOV,
STR.URANUS NR. 2, BL. 2,
SC. 3, AP. 7, JUDEŢ BRAŞOV,
SANPETRU, BRAȘOV, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

BALKAN ELITE CUP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

BRASOV KIDS CUP

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)
(151)
(732)

M 2019 02957
16/04/2019
ASOCIATIA CLUB SPORTIV
KIDS TAMPA 2015 BRASOV,
STR.URANUS NR. 2, BL. 2,
SC. 3, AP. 7, JUDEŢ BRAŞOV,
SANPETRU, BRAȘOV, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02958
16/04/2019
ASOCIATIA CLUB SPORTIV
KIDS TAMPA 2015 BRASOV,
STR.URANUS NR. 2, BL. 2,
SC. 3, AP. 7, JUDEŢ BRAŞOV,
SANPETRU, BRAȘOV, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

CUPA PRIETENIEI BRASOV

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie,
furnizarea
de
divertisment, activităţi sportive şi
(Solicităm protecţie pentru întreaga
servicii incluse în această clasă
clasificării de la Nisa).

instruire,
culturale
listă de
conform

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02959
16/04/2019
SC CAP VIE VIN VALEA
CALUGAREASCA SRL, STR.
DACIA NR. 37, JUDEŢ PRAHOVA,
VALEA CALUGAREASCA,
PRAHOVA, ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

CASTEL CDM DEALU MARE
VALEA CALUGAREASCA
(531)

Clasificare Viena: 24.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin, băuturi alcoolice cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte alcoolice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02960
16/04/2019
SC CREATIV MODA SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR. 72, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
ROMANIA

Nu-ma-uita Atelier
de frumos si bun

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
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.
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.
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.
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 şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificial, 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
material 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 şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
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).
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35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
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)

(740)

(540)

M 2019 02961
16/04/2019
SC CAP VIE VIN VALEA
CALUGAREASCA SRL, STR.
DACIA NR. 37, JUDEŢ PRAHOVA,
VALEA CALUGAREASCA,
PRAHOVA, ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

TESTAMENT
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.07.10; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vin, băuturi alcoolice cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte alcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02962
16/04/2019
SC CLUB FEROVIAR SRL, ALEEA
POSTĂVARUL, NR.2B, BL.D4 BIS,
SC.B, AP.24, ET.2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032428, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02963
16/04/2019
Carrefour Romania SA, STR.
GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CARIERĂ FEROVIARĂ
ÎN ROMÂNIA
(531)

Clasificare Viena: 02.07.15; 18.01.11;
18.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3015C), galben (Pantone 116U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, furnizare de instruire.
───────

Creştem ROMÂNIA BIO
(531)

Clasificare Viena: 02.09.15; 05.09.01;
05.07.22; 05.07.24; 08.03.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, albastru
bleu ciel, bleumarin, portocaliu, roşu,
roşu corai, roşu grena, roz, galben,
verde, violet, gri, indigo, alb, negru
(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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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,
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sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole

şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(540)

M 2019 02964
16/04/2019
S.C. KING PROMOTION SRL,
STR. GHEORGHE TITEICA
NR. 180, CAMERA 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

NOAPTEA SPARTANILOR

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea de competiţii sportive.
───────

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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(540)
(511)

M 2019 02965
16/04/2019
TUFEANU RICHEARDCONSTANTIN, ŞOS. PANTELIMON
NR. 114-124, BL. 208B, SC. 2, ET.
9, AP. 55, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Educratie

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02966
16/04/2019
DEYAN KRAFT MEDICAL
SRL, STR. C.S. NICOLĂESCU
PLOPȘOR NR. 0, BLOC 49 APT,
SC. C, PARTER, AP. 3, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

cgm Diabet
(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 01.15.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
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(591)

Culori revendicate:roşu, verde deschis,
alb, albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Truse pentru teste medicale pentru
monitorizarea diabetului, care pot fi folosite la
domiciliu.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 02967
16/04/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

BARISTA
CREATIONS CHIARO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheaţă, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente pe bază de
substitute de cafea, băuturi pe bază de substitute
de cafea, cicoare (substitute de cafea).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02968
16/04/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

BARISTA CREATIONS CORTO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheaţă, substitute de cafea, extracte din

substitute de cafea, alimente pe bază de
substitute de cafea, băuturi pe bază de substitute
de cafea, cicoare (substitute de cafea).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02969
16/04/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

BARISTA CREATIONS SCURO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, extracte de cafea, alimente pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheaţă, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente pe bază de
substitute de cafea, băuturi pe bază de substitute
de cafea, cicoare (substitute de cafea).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02970
16/04/2019
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

INIMA NU MINTE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
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furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

(210)
(151)
(732)

───────

(511)

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02971
16/04/2019
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MANGALITA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
───────

(540)

M 2019 02972
16/04/2019
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LUMEA NEVAZUTA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02973
16/04/2019
BURCULESCU FLORIN
AURELIAN, STR. ALEXANDRU
PAPIU ILARIAN NR. 23B, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 9, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 02974
16/04/2019
SC KLINGEIS CONSULTING SRL,
STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 39,
PALATUL BRUKENTHAL, JUD.
SIBIU, AVRIG, 555200, SIBIU,
ROMANIA

FROZEN LOVE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Parfumuri.
───────

(210)
(151)
(732)

Bibu
(531)

Clasificare Viena: 03.02.09; 06.07.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, turcoaz,
albastru, negru, portocaliu, verde
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

(740)

(540)

M 2019 02975
16/04/2019
SAREROM SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-URZICENI NR. 89,
JUDEŢUL ILFOV , AFUMAŢI ,
ILFOV, ROMANIA
SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU NR.
5, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

POTAISSA SARE
TURDA SAREROM

───────
(531)

(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13; 02.01.01;
02.01.02; 02.01.23; 05.07.05; 05.13.01;
26.04.16; 26.01.14; 24.05.01
Culori revendicate:albastru, turcoaz, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Condimente,
mirodenii
(condimente),
condimente alimentare, sare cu condimente,
amestec de condimente, sare, sare de bucătărie,
sare pentru conservarea alimentelor, sare pentru
condimentarea mâncării, sare de mare de
bucătărie, granule de sare pentru conservarea
alimentelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02976
16/04/2019
MEB PROFESERV SRL-D, STR.
EUGEN LOVINESCU NR. 2, CAM
1 P+CAM.3 MANSARDA, JUD.
IAŞI, COM. VALEA LUPULUI, SAT
VALEA LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

cardurilor de reduceri, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii, târguri, evenimente, concursuri în
scopuri comerciale şi publicitare, regruparea
în avantajul tertilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând clienţilor
să le vadă şi să le achizitioneze cât mai
comod, aceste servicii putand fi asigurate de
magazine en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta sau prin mijloace electronice
(prin intermediul site-urilor web, a magazinelor
online sau al emisiunilor de teleshopping),
organizarea, exploatarea şi supravegherea de
programe de stimulare a vânzărilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Soft Step Un pas către
o lume confortabilă

(540)

M 2019 02977
16/04/2019
Cellnex Telecom S.A., AVDA.
PARC LOGÍSTIC 12-20,
BARCELONA, 08040, SPANIA
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
29.01.13; 26.11.13; 26.13.01; 01.15.15
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, articole pentru curățare, cârpe de unică
folosinţă, din materiale neţesute, cârpe de şters
praful, cârpe de curăţat, mănuși de bucătărie,
mănuși pentru cuptor, mănuși pentru grătar,
mănuşi pentru uz casnic, mănuşi de lustruit. de
uz casnic
27. Covoare din spuma cu memorie pentru
livinguri si dormitoare.
35. Publicitate şi distribuire de materiale
publicitare, servicii de import-export, servicii
oferite de lanţuri de magazine, servicii
tip franciză (comercială), gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de promovare a vânzărilor
printr-un serviciu de fidelizare a clientelei prin
intermediul cardurilor de fidelitate şi/sau a

cellnex
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.07
(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
320 C), verde (Pantone 369 C), gri
(Pantone 7545 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Instalare, întreţinere şi reparaţii de
echipamente,
reţele
şi
sisteme
de
telecomunicaţii, construire, instalare, întreţinere
şi reparare de turnuri de telecomunicaţii, servicii
de instalaţii pentru telecomunicaţii.
38. Servicii de telecomunicaţii, radiocomunicaţii
şi servicii de comunicaţii prin reţele telematice,
furnizarea accesului la infrastructuri de
telecomunicații pentru terți, furnizare de instalaţii
şi echipamente de telecomunicaţii, servicii de
transmisie şi difuzare de programe radio,
televiziune şi video prin cablu, satelit, telefonie
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şi alte reţele de comunicaţii, servicii de
comunicaţii de reţea cu valoare adăugată,
servicii de comunicaţii telematice, exploatarea
reţelelor electronice de comunicaţii, exploatarea
infrastructurilor de difuzare, furnizarea accesului
la reţele de comunicaţii electronice, servicii de
transmisie de sunet, imagini, semnale, imagini şi
date prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii,
servicii de consultanță și informare
în domeniul telecomunicațiilor.
───────

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).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02978
16/04/2019
CRISTIM 2 PRODCOM SRL,
BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Tzitzirit

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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii 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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02979
16/04/2019
CRISTIM 2 PRODCOM SRL,
BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Pişcă

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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii 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
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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).
───────

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).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 02980
16/04/2019
CRISTIM 2 PRODCOM SRL,
BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Chinta de gratar

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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să

(511)

M 2019 02981
16/04/2019
FEDERATIA ROMANA DE
TAEKWONDO WT FEDERATIE
SPORTIVA NATIONALA, CALEA
PISCULUI NR. 10, INCINTA SALA
POLIVALENTĂ, ET. 2, CAM 5,
6, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

KYORUGI, POOMSAE,
KYOKPA, SPEEDKICK.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activitați sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 02982
16/04/2019
MINERVA CORP SRL, STR.
TULNICI NR. 3, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

The CLASSIC BARBER
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 27.03.15; 10.05.05; 10.05.13;
14.07.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă şi înfrumuseţare, servicii de
frizerie, servicii de barbierie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 02983
16/04/2019
LARA FARM SRL, PIATA
VOIEVOZILOR NR. 9, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

Lara Farm
Preţuieşte Sănătatea

(531)

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 24.13.25;
26.01.16; 05.03.13; 19.11.01; 19.11.04;
19.07.25; 19.07.26
(591) Culori revendicate:portocaliu, verde, gri,
cărămiziu, albastru, roşu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse
farmaceutice
şi
de
uz
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare,
dezinfectanţi,
produse
pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
produse
chimico-farmaceutice,
preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
produse
farmaceutice
antibacteriene,
produse
farmaceutice
cardiovasculare,
produse farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice
farmaceutice,
produse
farmaceutice de uz oftalmologie, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,
produse
farmaceutice
pentru
tratarea
astmului, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, antibiotice,
antibiotice de uz uman, antibiotice de
uz veterinar, antibiotice pentru utilizare în
stomatologie, unguente antibiotice, comprimate
antibiotice, creme antibiotice, produse antibiotice
dermatologice, medicamente care nu necesită
reţetă, medicamente, medicamente pe bază
de plante, pastile antioxidante de uz medical,
pastile contra alergiei, pastile pentru suprimarea
apetitului, pastile pe bază de miere şi plante
pentru gât, drajeuri (medicamente), drajeuri
medicamentoase pentru tuse, absorbante
menstruale, absorbante pentru incontinenţă,
absorbante zilnice, alcool medicinal, alimente
pentru bebeluşi, alimente pentru sugari,
antihistamince, antitusive, antivirale, articole
absorbante pentru igienă personală (sanitare),
bandaje adezive (pansamente), bandaje
adezive
pentru
rănile
pielii,
bandaje
chirurgicale, unguente antiseptice, unguente,
antiinflamatoare, unguente antibiotice, unguente
medicinale, unguente de uz farmaceutic,
siropuri de uz farmaceutic, şerveţele impregnate
cu medicamente, preparate naturale de uz
farmaceutic, şampoane medicinale, săpunuri
medicinale preparate de toaletă medicinale,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătăţii.,
analgezice antihipertensive

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/04/2019

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul sau engros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de fidelizare, motivare
şi recompensare, servicii de fidelizare de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/
sau publicitare, publicitate prin mostre de
produse, publicitate radio si televiziune, servicii
de prezentare a produselor către public,
promovarea vânzărilor, servicii de comerţ şi
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, furnizare
de asistenţă administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de import şi export, promovare vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienţilor, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanţilor să obţină reduceri la produse şi
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, servicii administrative de carduri
de fidelitate, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
de produse medicale, publicitate şi reclamă.
───────

LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE MARCA
PROVENITE DIN CONVERSIA CERERILOR DE MARCA
COMUNITARA PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII
PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 00349
16/02/2017
ENTERPRISE HOLDINGS, INC.,
600 CORPORATE PARK DRIVE,
ST. LOUIS, MISSOURI, 63105,
STATELE UNITE ALE AMERICII
FRISCH & PARTNERS SRL , BDUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

E PLUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de computer pentru gestionarea
unei reţele de furnizori, programarea alocărilor
furnizărilor, gestionarea fluxului de lucru al
furnizorilor de vânzări, analizarea, evaluarea
și punctarea performanței furnizorilor, software
de computer pentru domeniile: gestionarea
magazinelor de produse pentru îngrijirea
corpului, reparării de vehicule, închirierii
de vehicule, gestionarea flotei de vehicule,
gestionarea creanţelor de asigurare ale
vehiculelor, vehicule și rezervări de transport
și distribuirea de vehicule, servicii de
închiriere vehicule prin credit, creanţe financiare
și de asigurare, gestionarea creanţelor
fiscale, gestionarea creanţelor pentru asigurări,
gestionarea costurilor, compararea costurilor,
software pentru organizarea, coordonarea,
facilitarea, tranzacţionarea: facturării, plătirii și
programării închirierii de vehicule, asigurării de
vehicule și gestionarea creanţelor financiare,
reparării vehiculelor, leasingul vehiculelor,
rezervarea transporturilor de vehicule și folosirii
în comun a vehiculelor, managementul flotei de
vehicule, software de computer pentru furnizare
de evaluare, auditare, analiză și apreciere a
serviciilor de închiriere și mentenanță, reparare,
curăţare a automobilelor în scopuri comerciale,
carduri electronice, codate, magnetice pentru
folosirea cu vehicule și pentru închirierea
vehiculelor, leasingul vehiculelor, repararea
vehiculelor, managementul flotei vehiculelor,
rezervarea închirierii vehiculelor și folosirea
în comun a vehiculelor, staţii de încărcare
a vehiculelor electrice, compuse dintr-un port
de încărcare de adăpostire, folosit pentru
transferul energiei electrice către un vehicul,
aparate pentru înregistrare, transmitere sau
producere de sunete și imagini, carduri SIM
module de card pentru identificare abonat,
software de computer pentru: organizare,

coordonare, facilitare, tranzacţionare, facturare,
plată și programare de închiriere de vehicule,
asigurări de vehicule și management de pretenţii
financiare, reparare de vehicule, leasing de
vehicule, rezervări de vehicule și de transport
de vehicule și folosire în comun a vehiculelor,
managementul flotei de vehicule, servicii de terţi
și reţea de frunizori de servicii de terţi.
35. Servicii
de
vânzare
(dealership)
a
vehiculelor,
adică
vânzare
în
domeniul automobilelor, camioanelor, maşinilor,
vehiculelor de uscat, administrarea afacerii și
servicii de administrare în legătură cu vehicule
și reparaţia vehiculelor, servicii de contabilitate,
servicii de management a flotelor de vehicule,
adică urmărirea şi monitorizarea vehiculelor în
scopuri comerciale şi servicii de consultanţă
în afaceri în legătură cu managementul flotei
de vehicule în scopuri comerciale, servicii
de management și de administrare implicând
urmărirea și monitorizarea vehiculelor pentru
uz comerical, furnizare de evaluări, auditare,
analizare, clasare a reparaţiilor de automobile,
activităţi de mentenanță și servicii în scopuri
comerciale, furnizare de evaluări, auditare,
analizare, clasament de automobile și reparaţii
în scopuri comerciale, servicii de consultanță
în afaceri în legătură cu managementul flotei
din una sau mai multe vehicule pentru scop
comercial, procesarea facturilor și plaţi pentru
închirieri și reparări de vehicule, documentarea
și raportarea informaţiilor privind închirirerea
și reparaţia vehiulelor, servicii de administrare
și management al afacerilor în legătură
cu managementul creanţelor de asigurare,
servicii de loialitate a clientelei și servicii
de club pentru clienţi în scop comercial,
promoțional și/sau publicitate, organizarea
afacerii comerciale în scopul închirierii
vehiculelor, repararea vehiculelor și folosinţa
în comun a autovehiculelor, managementul
afacerii documentării și raportării pretenţiilor de
asigurare, furnizare de informaţii, instrucţiuni
de consultanță și obţinerea rapoartelor de la
experţi medicali și non-medicali și organizarea
participării acestora la întâlniri și conferinţe, când
este necesar, în scop comercial, servicii de
informare și consultanță în legătură cu serviciile
sus-menționate, servicii de administrare și
management ale birourilor.
36. Servicii de management al flotelor de
vehicule și anume facilitarea și aranjarea
finanţării vehiculelor, servicii de agenţie de
asigurări în domeniul răspunderii coliziei și
asigurarea completă pentru alții, servicii de
asigurări de vehicule, revânzarea asgiurărilor
de vehicule, servicii de brokeraj și furnizare,
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managementul documentării și raportării
creanţelor de asigurare, servicii de consultanță
și brokeraj în legătură cu asigurarea motoarelor,
produse de asigurare auxiliare a folosirii
vehiculelor cu motor (incluzând, dar nu
exclusiv, chei pierdute, combustibil eronat
și protecţie excesivă) și alte produse de
asigurare generală, fonduri pentru litigii,
servicii de asigurare a litigiilor, furnizare
de credit, furnizare de facilitaţi de credit,
tranzacţionarea creanţelor și asigurărilor de
creanţe, evaluarea, analizarea, ajustarea,
procesarea, managementul, adminsitrarea și
servicii de agenţie, achiziţia și transferul
creanţelor financiare, procesarea plăţilor
pentru: repararea și închirierea vehiculelor,
managementul și administrarea asigurărilor de
vehicule, furnizarea unui site care prezintă
informaţie în legătură cu managementul
plăţilor pentru reparaţia vehiculelor, închirierea
vehiculelor, furnizare de informaţii, servicii de
consultanță, informare și furnizare în legătură cu
serviciile sus-menționate.
37. Reparare, asamblare și instalare financiare,
servicii de asamblare în legătură cu
vehicule, servicii de reparaţii vehicule, servicii
de mentenanță a vehiculelor, service de
vehicule, servicii de reparaţie vehicule și
mentenanță incluse în scopul managementului
flotelor și/sau în legătură cu închirierea
vehiculelor, servicii de închirieri vehicule,
rezolvarea și managementului creanţelor,
instalare, asamblare, reparaţie și mentenanță
a componentelor de vehicule, părți vehicule,
sisteme de vehicule, lucrări și produse de
inginerie, montare și calibrare roți, lubrifianți
de vehicule și schimbare ulei, închirierea
echipamentului în legătură cu serviciile susmenționate, documentarea și raportul reparaţiilor
de vehicule și informaţii piese auto, servicii
de inginerie, reparaţii, instalaţii, mentenanță și
asamblare în legătură cu părți și piese, centre
de service și garaje, furnizare de informaţii
și consultanță în legătură cu serviciile susmenționate.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii
în legătură cu: vehicule, analiza vehiculelor,
situaţii de urgență în legătura cu transportul,
vehicule, pietoni, conducători auto și pasageri,
servicii de telecomunicaţii în ceea ce
privește: managementul pieselor auto, reparaţii
vehicule, închirieri vehicule, leasing vehicule,
managementul flotei de vehicule, managamentul
creanţelor asigurărilor de maşini, rezervări
vehicule și transport, folosinţa în comun
a vehiculelor, servicii de creditare a
închirierii maşinilor, financiare și pretenţii de

asigurare, managementul pretenţiilor financiare,
managementul pretenţiilor de asigurări, servicii
de mesagerie în caz de urgenţă, furnizare
de buletine informative online și chat roomuri,
servicii de ştiri, furnizare de informații și
consultanță în legătură cu serviciile susmenționate.
39. Servicii de închiriere și de leasing
pentru vehicule, servicii de folosire în comun
a vehiculelor, servicii pentru rezervări de
închiriere vehicule, leasing și folosire în
comun a vehiculelor, servicii de dispoziţie
temporară a vehiculelor folosite în comun
(servicii de transport), servicii de închiriere
vehicule cu scopul de management al
flotei, servicii de analizare de tractări
vehicule(servicii de transport), servicii de
tractări vehicule, analiza serviciilor de reparări
vehicule, repararea vehiculelor, documentarea
și raportarea informaţiilor despre vehiculele
închiriate, folosirea în comun a vehiculelor
și rezervări pentru închirierea vehiculelor,
organizarea și programarea transportului și
călătoriilor, furnizare de informaţii și consultanță
în legătură cu serviciile sus-menţionate.
41. Furnizare de pregătire pentru experţi,
furnizare de pregătire pentru asigurări și
revendicări de asigurări, furnizare de pregătire
(instruire) în legătură cu închiriere de vehicule,
managementul flotei de vehicule, magazine
de caroserie și management de magazine de
caroserie, reparare de vehicule, servicii cu
clienţii, loializarea clienţilor și programe de
loializare a clienţilor, managementul aplicaţiilor
de site-uri web și software, angajarea pe credit a
vehiculelor, furnizare de informaţii și consultanță
în legătură cu serviciile sus-menționate.
42. Servicii de furnizare a aplicațiilor(ASP)
prezentând
software
de
folosire
în
managamentul reţelei de vânzători, programând
îndatoririle
vânzătorilor,
managerierea
programului însărcinărilor vânzătorilor și
analizarea
și
evaluarea
performanțelor
vânzătorilor,
platforma
ca
serviciu
(PAAS)
reprezentând
software
pentru
folosirea
în
gestionarea
unei
reţele
de
vânzători,
programarea
îndatoririlor
vânzătorilor,
managerierea
programării
îndatoririlor
vânzătorilor
și
analizarea,
stabilirea, evaluarea performantelor vânzătorilor,
software ca serviciu (SAAS) reprezentând
software pentru uz în managerierea unei
reţele de vânzători, programării îndatoririlor
vânzătorilor,
managerierea
programării
indatoririlor vânzătorilor și analizarea, stabilirea
și evaluarea performanțelor vânzătorilor,
furnizarea de folosire temporară de software web
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nedescărcabil pentru uz în managerierea unei
reţele de vânzători, programarea îndatoririlor
vânzătorilor,
managerierea
programării
îndatoririlor vânzătorilor, și analizarea, stabilirea,
evaluarea performantelor vânzătorilor, servicii
de furnizor de servicii de aplicaţie și platforme
online și servicii de site-uri web în relaţie cu
transporturi, facturări și managementul plăţilor
pentru repararea vehiculelor, mentenanță,
service și închirierea vehiculelor, servicii de
furnizor de servicii de aplicaţie și platforma
online și servicii de site-uri web în legătură
cu managementul flotei de vehicule, servicii
de furnizor de servicii de aplicaţie și platforma
online și servicii de site-uri web în legătură cu
serviciile de angajare de credit și revendicări
de asigurări și a managementului și stabilirea
acestora, servicii de furnizor de servicii pentru
documentarea și raportarea reparaţiilor de
vehicule, mentenanța vehiculelor, service de
vehicule, servicii de magazine de caroserie
și management, gestionarea reclarnațiilor,
închiriere de vehicule, informaţii pentru vehicule,
folosirea în comun a vehiculelor, si rezervări de
vehicule, sistem de operare ca serviciu (SAAS)
servicii de transport, reparare de vehicule,
mentenanța de vehicule, service de vehicule,
reclamaţii și managementul și reglementarea
reclamațiilor și revendicărilor de asigurare,
servicii de închiriere de credit, sistem de operare
ca serviciu (SAAS), servicii pentru închiriere de
vehicule, folosire în comun și rezervare, sistem
de operare ca serviciu (SAAS), servicii pentru
managementul flotei de vehicule, furnizare de
software-uri web nedescărcabile pentru servicii
de transport și pentru facturarea și achitarea
managementului pentru repararea vehiculelor,
închirierea vehiculelor, managementul flotei
de vehicule, creanţe și managementul și
revendicarea creanţelor de asigurare, servicii
de furnizor de servicii și platforma online și
servicii de site-uri web pentru documentarea
și raportarea reparaţiilor de vehicule, servicii
de caroserie, creanţe și managementul și
revenedicarea creanţelor de asigurare, informaţii
privind închirierea vehiculelor, folosirea în comun
a vehiculelor și rezervarea închirierii vehiculelor,
servicii de programare computer, furnizare
de informaţii meteo, inlusiv pentru scopul
de călătorie, proiectare, programare, furnizare,
mentenanță de sisteme, platforme, software și
servicii de software, tehnologia informaţiei și
servicii de tehnologie a informaţiei în legătură
cu managementul magazinelor de caroserie,
repararea vehiculelor, închirierea vehiculelor,
leasingul vehiculelor, managementul flotei de
vehicule, proiectare, programare, furnizare și
mentenanță de sisteme, platforme, software,

servicii de software, tehnologia informaţiei și
servicii de tehnologie a informaţiei în legătură
cu managementul creanţelor de asigurare de
vehicule, rezervarea transporturilor de vehicule,
folosirea în comun a vehiculelor, servicii de
închiriere pe credit a vehiculelor, creanţe
de asigurare și financiare, managementul
creanţelor financiare, managementul creanţelor
de asigurare, procesare de date, managementul
terţilor vânzători, estimare de costuri, comparare
de costuri, proiectare, programare, furnizare
și mentenanță de sisteme, platforme,
software, servicii de software, tehnologia
informaţiei și servicii de tehnologie a
informaţiei pentru organizarea, coordonarea,
facilitarea, tranzacţionarea, facturarea, achitarea
și programarea, închirierii de vehicule,
managementul creanţelor de asigurare de
vehicule, reparare de vehicule, leasing de
vehicule, rezervării transportului de vehicule,
folosirii în comun a vehiculelor , managementul
terţilor vânzători, estimării de costuri, comparării
de costuri, proiectare, programare, furnizare și
mentenanță de sisteme, platforme, software,
servicii de software, tehnologie a informaţiilor
și servicii de tehnologie a informaţiilor pentru
furnizarea de evaluări, auditare analiza și
evaluarea serviciilor de reparaţii automobile
cu scop de afaceri, design de magazine
de caroserie, centre service de reparare,
furnizare de informaţii, furnizare de informaţii
și consultanță în legătură cu serviciile susmenționate.
43. Închiriere, folosire, organizare și furnizare de
cazare temporară, închiriere, folosire, organizare
și furnizare de cazare temporară pentru călători,
închiriere, folosire, organizare și furnizare de
cazare temporară pentru călătorii implicaţi în
accidente sau situaţii de urgență, furnizare de
informaţii și consultanță în legătură cu serviciile
sus-menționate.
45. Servicii de management al contractelor,
servicii de management al contractelor juridice,
servicii juridice legate de negocierea și
pregătirea de contracte, servicii de avocatură și
negociere, servicii de furnizare a unui specialist
criminalist cu martori, raportarea accidentelor
și investigarea accidentelor (servicii juridice),
revendicări legale și servicii de recuperare de
revendicări juridice, servicii de investigare în
legătură cu revendicări de asigurări juridice,
furnizare de informaţii și consultanță în legătură
cu serviciile sus-menționate.
───────

