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Cereri Mărci publicate în 28/02/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 01053

(151)
21/02/2019

(732)
Bujor-Zeliniuc Lonica

Sidexgalati

2 M 2019 01107

21/02/2019

SUPER OFERTE SRL

REVIVER

3 M 2019 01144

21/02/2019

SUPER OFERTE SRL

BONBON

4 M 2019 01145

21/02/2019

SUPER OFERTE SRL

PERFECTA

5 M 2019 01223

21/02/2019

DACO SERVICE PLUS SRL

YACHTING ROMANIA

6 M 2019 01224

21/02/2019

MAXIMA HEALTHCARE LTD

ERAZABAN

7 M 2019 01225

21/02/2019

PENG YONG

ROSEM

8 M 2019 01226

21/02/2019

GABRIEL BEDRULE

Pojorâta TRADIŢIONAL DIN
BUCOVINA

9 M 2019 01227

21/02/2019

GABRIEL BEDRULE

Pojorâta TRADIŢIONAL DIN
BUCOVINA

10 M 2019 01228

21/02/2019

RAZVANCOSTAN HAIR S.R.L.

HAIRGONOMY REFLECTING
AESTHETICS

11 M 2019 01229

21/02/2019

MIHAIL-CIPRIAN AVRAMESCU BC Black Coffee
#INCOFFEEWETRUST

12 M 2019 01230

21/02/2019

S.C. PROTECT PHONE S.R.L.- Nytrogel
D

13 M 2019 01231

21/02/2019

VASILE IONUT SANDULACHE

EFEKT CLOREL

14 M 2019 01232

21/02/2019

FOX COM SERV SRL

FOX DE FOAME SAU DE
GUST ?

15 M 2019 01233

21/02/2019

FOX COM SERV SRL

FOX SI DE FOAME, SI DE
GUST

16 M 2019 01234

21/02/2019

SC CHOCOQUEEN SRL

Flamant Rose

17 M 2019 01235

21/02/2019

SC GOOD POINT SRL

MY MAN

18 M 2019 01236

21/02/2019

CONFERINTA EPISCOPILOR
DIN ROMANIA

SĂ MERGEM ÎMPREUNĂ! Papa
Francisc în România 31 MAI - 2
IUNIE 2019

19 M 2019 01238

21/02/2019

KOZBE CONSULTING LIMITED livelisteners

20 M 2019 01240

21/02/2019

JACKIE HAPPY EVENTS

TRUPA HAPPY

21 M 2019 01241

21/02/2019

ANA MARIA SARBU

Cuibul dintre iazuri...iazuri, cioate
si hamace

22 M 2019 01242

21/02/2019

S.C. DINO GRAPHICS S.R.L.

NELU
CĂRBUNELU'.TOVARĂŞU' DE
GRĂTAR.CĂRBUNE PENTRU
UN GRĂTAR REVOLUŢIONAR

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 01243

(151)
21/02/2019

(732)
DELTA GRUP TYRES

(540)
E-ANVELOPA depozit anvelope

24 M 2019 01244

21/02/2019

MENTOR ENERGY

TOUAREG

25 M 2019 01245

21/02/2019

MENTOR ENERGY

Tesoro

26 M 2019 01246

21/02/2019

S.C. LABORATOARELE FARES fares 1929 CANDISEPT
BIO VITAL S.R.L.

27 M 2019 01247

21/02/2019

S.C. LABORATOARELE FARES CANDIMICIN
BIO VITAL S.R.L.

28 M 2019 01248

21/02/2019

S.C. LABORATOARELE FARES CANDISEPT
BIO VITAL S.R.L.

29 M 2019 01249

21/02/2019

ANDREEA GEORGIANA IUTIŞ

HAPPY LASHES BY ANDREEA
IUTIŞ

30 M 2019 01250

21/02/2019

ALIN ŞTEFAN ŞIMON

ALIKOF HOSPITALITY
SOLUTIONS

31 M 2019 01251

21/02/2019

IONUT ALEXANDRU PATRU

PHER-HOMME-ONE

32 M 2019 01254

21/02/2019

AMARYLLIS AGROTOUR SRL

Amaryllis Tour Pentru vacante la
inaltime!

33 M 2019 01257

21/02/2019

SC IND CEMA INTERNATIONAL Broker materiale de construcții!
SRL

34 M 2019 01258

21/02/2019

CRISTIAN DAN PETRESCU

SYNTEQ

35 M 2019 01259

21/02/2019

DENTSTORE SRL

Dental Guru

36 M 2019 01260

21/02/2019

PAUL-NICOLAE ZAMFIR

ALERTE MAȘINĂ

37 M 2019 01261

21/02/2019

SC IND CEMA INTERNATIONAL Vindem ieftin materiale de
SRL
construcții online!

38 M 2019 01263

21/02/2019

SC REGINA OVERSEAS COM
SRL

TROYA

39 M 2019 01264

21/02/2019

SC EFECTRO SRL

efect

40 M 2019 01265

21/02/2019

INTELIGO MEDIA SA

Inteligo Media

41 M 2019 01266

21/02/2019

IOAN-BOGDAN BUTA

WUNDERPARK

3
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01053
21/02/2019
Bujor-Zeliniuc Lonica , STR.
LUPENI NR. 2, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800683, GALAȚI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

Sidexgalati

(540)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Mulaje metalice pentru construcţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01107
21/02/2019
SUPER OFERTE SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
65, PARTER, CAMERA 5, JUD.
GORJ, TARGU JIU, 210132, GORJ,
ROMANIA

(511)

───────

BONBON

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat.
───────

(210)
(151)
(732)

REVIVER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

M 2019 01144
21/02/2019
SUPER OFERTE SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
65, PARTER, CAMERA 5, JUD.
GORJ, TARGU JIU, 210132, GORJ,
ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 01145
21/02/2019
SUPER OFERTE SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR.
65, PARTER, CAMERA 5, JUD.
GORJ, TARGU JIU, 210132, GORJ,
ROMANIA

PERFECTA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
dezinfectante.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01223
21/02/2019
DACO SERVICE PLUS SRL,
CALEA VITAN NR. 289, CAMERA
37, ET. 1, SECTOR 3, BUCURESTI,
031295,, BUCUREȘTI, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

YACHTING ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
mobile educative, aplicații software pentru
web, aplicații software pentru telefoane mobile,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet.
16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), publicaţii promotionale (tipărituri),
produse de imprimerie (tipărituri), publicaţii de
reclame (tipărituri).
35. difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitate, difuzarea de materiale publicitare
pentru terţi printr-o reţea de comunicaţii online
pe internet, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare si reviste, furnizarea de
spaţii publicitare, furnizarea de spaţii publicitare
in medii electronice, închirierea de materiale
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
marketing pentru evenimente, organizarea de
expoziţii si evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, planificarea şi
organizarea de târguri comerciale, expoziţii şi
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
organizarea de programe de fidelizare a
clienţilor în scopuri comerciale promoţionale sau
publicitare, consultanţă privind publicitatea în
presă, prezentare de produse în scop publicitar,
servicii de revista presei, pregătirea secţiunilor
publicitare, promovare, publicitate în reviste,
publicitate pentru produsele altor comercianţi
care dau posibilitatea clienţilor să vadă şi să
cumpere comod serviciile oferite de respectivii
comercianţi, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, publicarea textelor publicitare,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de

publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice descărcabile, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii
de consultanţă privind publicitatea, servicii de
publicitate în presă.
41. Furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, publicarea
de reviste, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, publicare
de calendare de evenimente, publicarea
de reviste electronice, publicarea multimedia
a revistelor, furnizarea de publicaţii online,
publicarea online de cărţi şi reviste electronice,
servicii de instruire, publicarea de reviste
în format electronic pe internet, publicarea
de materiale şi publicaţii tipărite, publicarea
de reviste pentru consumatori, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 01224
21/02/2019
MAXIMA HEALTHCARE LTD,
BOLNEY PLACE COWFOLD
ROAD, HAYWARDS HEATH, WEST
SUSSEX , BOLNEY, RH17 5QT,
WEST SUSSEX, MAREA BRITANIE
SC FRISCH & PARTNERS SRL,
B-DUL CAROL I NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915

ERAZABAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse nemedicamentoase pentru îngrijirea
buzelor, pentru buzele uscate şi pentru umezirea
buzelor, produse cosmetice nemedicamentoase
pentru buze, produse nemedicamentoase pentru
protecţia solară a buzelor.
5. Preparate şi substanţe farmaceutice şi
medicale, Produse profilactice şi terapeutice
pentru tratamentul leziunilor herpetice, produse
anti-virale pentru leziunile herpetice şi
pustulele herpetice, produse medicamentoase
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pentru îngrijirea buzelor, pentru buzele
uscate şi pentru umezirea buzelor, produse
cosmetice medicamentoase pentru buze,
produse cosmetice medicamentoase pentru
protecţia solară a buzelor.
44. Servicii de consiliere referitoare la produsele
medicale, servicii de consiliere referitoare la
problemele medicale, redactare de rapoarte
medicale, consilieremedicală şi psihologică
pentru tratamentul social al afecţiunilor
medicale, servicii medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul afecţiunilor organismului uman,
furnizarea de informaţii medicale, consultanţă
medicală oferită de doctori şi de personalul
medical specializat pentru sănătate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01225
21/02/2019
PENG YONG, STR. HORIA BL. 49,
SC. 2, AP. 7, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA
CABINET ACSINTE PAULAADRIANA, BD. DECEBAL NR.
17, BL. S16, AP. 30, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01226
21/02/2019
GABRIEL BEDRULE , STR.
NEAGOE VODA NR. 12-16,
BL. 9/2, SC. C, ET. 1, AP. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 016963,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Pojorâta TRADIŢIONAL
DIN BUCOVINA

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.
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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

ROSEM
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.02;
29.01.12
(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.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(540)

M 2019 01227
21/02/2019
GABRIEL BEDRULE , STR.
NEAGOE VODA NR. 12-16,
BL. 9/2, SC. C, ET. 1, AP. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 016963,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Pojorâta TRADIŢIONAL
DIN BUCOVINA
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(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.18; 05.01.10; 05.01.16
(591) Culori revendicate:verde (Pantone 375
C)
(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.
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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01228
21/02/2019
RAZVANCOSTAN HAIR S.R.L.,
STR. AVRAM IANCU NR. 306C,
COM. FLOREŞTI, JUD. CLUJ, SAT
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

35. Publicitate, conducerea şi administrarea

afacerilor, lucrări de birou, difuzare de material
publicitar (fluturaşi, prospecte imprimate,
eşantioane), servicii de relaţii cu publicul,
servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice şi de infrumuseţare, furnizarea
de informaţii comerciale despre produse
de larg consum, şi anume cu privire la
cosmetice, servicii de informare şi de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de informaţii comerciale, prin
internet, publicitate online, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate şi reclamă, servicii de
comenzi online.
44. Servicii furnizate de saloane de coafură şi
infrumuseţare, servicii de frizerie, implantarea
părului (servicii medicale), tratament pentru păr,
tratamente cosmetice pentru păr, servicii de
îndreptat părul, spălarea părului cu şampon,
servicii pentru vopsirea părului, servicii de
permanent pentru păr, electroliză cosmetică
pentru îndreptarea părului, servicii de împletire
a părului, servicii de coafare a părului, servicii
de ondulare a părului, servicii consultative privind
îngrijirea părului, tratament cu laser pentru
creşterea părului, furnizarea de informaţii despre
coafarea părului, servicii de vopsit de şuviţe
de păr, servicii terapeutice personale cu privire
la regenerarea părului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, faţă şi păr, servicii de
cosmetică, îngrijire cosmetică pentru persoane,
servicii de manichiură şi de pedichiură,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice
(pentru oameni), servicii de tratamente de
infrumuseţare, servicii de consultanţă cu privire
la tratamentele de infrumuseţare, servicii
de machiaj cosmetic, servicii de machiaj
profesional, servicii pentru îngrijirea pielii,
tratament cosmetic cu laser pentru piele,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea pielii,
servicii de masaj, servicii personale de epilare,
servicii de epilare cu laser, servicii de epilare a
sprâncenelor cu aţă, servicii de epilare corporală
cu ceară pentru persoane.
───────

HAIRGONOMY
REFLECTING AESTHETICS
(531)
(511)

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

(740)

(540)

M 2019 01229
21/02/2019
MIHAIL-CIPRIAN AVRAMESCU
, ALEEA TRANDAFIRILOR NR.
13, BL. 3, SC. B, AP. 28, ET. 1,
JUD. DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, 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)
(511)

BC Black Coffee
#INCOFFEEWETRUST
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.03.11; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
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).
───────

M 2019 01230
21/02/2019
S.C. PROTECT PHONE S.R.L.-D,
STR. PRINCIPALĂ NR. 141, JUD.
PRAHOVA, MĂNEŞTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Nytrogel

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Folii de protecţie adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecţie cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecţii de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane, huse pentru telefoane (special
adaptate).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
marketing de produse, marketing online de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea şi vânzarea
de produse prin intermediul magazinelor online,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse,
compilare de produse pentru terţi în scopuri de
prezentare, servicii de vânzare cu amănuntul,
printr-un magazin on-line de accesorii pentru
telefoane mobile, şi anume: folii de protecţie
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecţie cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecţii de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane,
huse pentru telefoane (special adaptate),
furnizarea de informaţii despre produse clienţilor
şi consilierea consumatorilor cu privire la cele
anterioare, promovarea vânzării de bunuri şi
servicii pentru terţi prin programe de fidelizare
şi de recompensare a consumatorilor pentru
cumpărături cu amănuntul, servicii de magazine
de desfacere cu amănuntul, inclusiv servicii de
magazine de desfacere cu amănuntul online, în
legătură cu: folii de protecţie adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, protecţii de
ecran sub formă de folii pentru telefoane mobile,
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huse pentru telefoane, huse pentru telefoane
(special adaptate).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01231
21/02/2019
VASILE IONUT SANDULACHE,
STR. MIRON COSTIN NR. 1, BL. 1,
SC. A, AP. 5, JUDEŢUL BACĂU
, BACĂU, 600161 , BACĂU,
ROMANIA

EFEKT CLOREL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01232
21/02/2019
FOX COM SERV SRL, ŞOS.
VITAN BÂRZEŞTI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FOX DE FOAME
SAU DE GUST ?

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).
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).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01233
21/02/2019
FOX COM SERV SRL, ŞOS.
VITAN BÂRZEŞTI NR. 5, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FOX SI DE FOAME,
SI DE GUST

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/servicii 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 01234
21/02/2019
SC CHOCOQUEEN SRL, DRUMUL
NEGRU NR. 9, PARTER, CAMERA
3, (TARLAUA 13 PARCELA 259),
JUDEŢUL 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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01235
21/02/2019
SC GOOD POINT SRL, STR.
CAMPIA LIBERTATII NR. 64, BL.
34A, SC. E, AP. 178, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MY MAN
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.01
Culori revendicate:roşu (RGB #9B0719)
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

Flamant Rose

(540)

M 2019 01236
21/02/2019
CONFERINTA EPISCOPILOR
DIN ROMANIA, STR. DILIGENTEI
NR. 24, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 03.07.07; 05.05.01;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro, gri
(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), (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
produse/servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
───────

SĂ MERGEM ÎMPREUNĂ!
Papa Francisc în România
31 MAI - 2 IUNIE 2019
(531)
(591)

Clasificare Viena: 02.03.03; 02.07.23;
02.07.25
Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01238
21/02/2019
KOZBE CONSULTING LIMITED,
SUITE 2405, PROGRESS
COMMERCIAL BUILDING, 9
IRVING STREET, CAUSEWAY
BAY, HONG KONG ISLAND, 2405,
HONG KONG

livelisteners

(740)

(511)

M 2019 01240
21/02/2019
JACKIE HAPPY EVENTS, ALEEA
MILITARILOR, NUMAR 4, BL.
3, SC. B, ET. 2, AP. 12, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

TRUPA HAPPY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii oferite de o formaţie de muzică,
servicii de divertisment prestate de o formație
muzicală.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01241
21/02/2019
ANA MARIA SARBU, STRADA
PUNCT CIOATE, JUDEŢ NEAMŢ,
GARCINA, NEAMȚ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.07.01;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

Cuibul dintre iazuri...iazuri,
cioate si hamace
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 07.01.09; 05.01.01;
02.09.25; 13.01.17; 29.01.14
Culori revendicate:maro. verde, galben,
roşu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01242
21/02/2019
S.C. DINO GRAPHICS S.R.L., STR.
GARNITEI NR. 3, BL. 50, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NELU
CĂRBUNELU'.TOVARĂŞU' DE
GRĂTAR.CĂRBUNE PENTRU
UN GRĂTAR REVOLUŢIONAR

(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.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01243
21/02/2019
DELTA GRUP TYRES, BD
PIEPTANARI NR. 84, BL. P7,
AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01244
21/02/2019
MENTOR ENERGY, BD.
PIEPTĂNARI NR. 84, BL. P7,
AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TOUAREG
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

E-ANVELOPA
depozit anvelope
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 18.01.21; 26.11.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/02/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01245
21/02/2019
MENTOR ENERGY, BD.
PIEPTĂNARI NR. 84, BL. P7,
AP. 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01246
21/02/2019
S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL S.R.L.,
STR.PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

Tesoro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

fares 1929 CANDISEPT
(531)

Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.07.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esenţiale, creme, geluri şi unguente
cosmetice.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plate
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluţii şi băuturi din
plante medicinale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01247
21/02/2019
S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

CANDIMICIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Uleiuri esenţiale, creme, geluri şi unguente

cosmetice.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, solutii şi băuturi din
plante medicinale.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

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

(540)
(511)

M 2019 01248
21/02/2019
S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL S.R.L., STR.
PLANTELOR NR. 50, JUDEŢUL
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

CANDISEPT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esenţiale, creme, geluri şi unguente
cosmetice.
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, solutii şi băuturi din
plante medicinale.

M 2019 01249
21/02/2019
ANDREEA GEORGIANA IUTIŞ,
STR. DANUBIU NR. 3, BL. 20C,
AP. 36, SECTOR 3,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

HAPPY LASHES
BY ANDREEA IUTIŞ
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii de saloane de frumuseţe, servicii
de tratament cosmetic, servicii pentru extensii de
gene, servicii de tratamente de înfrumuseţare,
în special pentru gene, servicii de conturare
a sprâncenelor, servicii de micropigmentare,
servicii de tatuare a sprâncenelor, servicii de
machiaj cosmetic.

───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01250
21/02/2019
ALIN ŞTEFAN ŞIMON, STR.
MIERLEI NR. 18, JUD. CLUJ,
VISEU DE SUS, CLUJ, ROMANIA

ALIKOF HOSPITALITY
SOLUTIONS

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/02/2019

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 29.01.06
(591) Culori revendicate:gri (Pantone 10C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01251
21/02/2019
IONUT ALEXANDRU PATRU,
METROCITY ACADEMIEI, STR.
ION GARBEA NR. 26, ET. 6, AP.
69, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01254
21/02/2019
AMARYLLIS AGROTOUR SRL,
BD. MATEI BASARAB, JUD.
IALOMIŢA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Amaryllis Tour Pentru
vacante la inaltime!
(531)

PHER-HOMME-ONE
(531)

Clasificare Viena: 26.04.12; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Balsam de rufe, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale.
───────

Clasificare Viena: 02.01.23; 02.01.30;
01.05.23; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10;
29.01.12
(591) Culori revendicate:mov, alb, roz, violet,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 01257
21/02/2019
SC IND CEMA INTERNATIONAL
SRL, SAT PODGORIA NR. 384,
JUDEȚUL BUZĂU, COMUNA
PODGORIA, 127480, BUZĂU,
ROMANIA

Broker materiale
de construcții!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

periferice de calculator.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01258
21/02/2019
CRISTIAN DAN PETRESCU, STR.
CAMELIEI NR. 15, BL. 26, AP. 94,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
(511)

SYNTEQ
(531)
(511)

(740)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive

M 2019 01259
21/02/2019
DENTSTORE SRL, STR. TEPES
VODA NR. 89, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Dental Guru

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
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didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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)

proiectare și dezvoltare software, programare și
implementare.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 01260
21/02/2019
PAUL-NICOLAE ZAMFIR, STR.
TRIVALE NR. 38, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(511)

Vindem ieftin materiale
de construcții online!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

ALERTE MAȘINĂ
(531)

Clasificare Viena: 18.01.09; 24.17.04;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, în special navigare, respectiv
poziționare, marcarea traseului și a rutei,
informații în domeniul depozitării, informații
în domeniul traficului, informații în domeniul
transportului.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei ca
și cercetarea și proiectarea aferente, servicii de
analiză și cercetare industrială, servicii IT de

M 2019 01261
21/02/2019
SC IND CEMA INTERNATIONAL
SRL, SAT PODGORIA NR. 384,
JUDEȚUL BUZĂU, COMUNA
PODGORIA, 127480, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

M 2019 01263
21/02/2019
SC REGINA OVERSEAS COM
SRL, ALEEA ARGEDAVA NR.
66, ET. 4, AP. 19, CAMERA
NR. 2 DE 27.10 MP, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

TROYA
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(531)

Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.15;
03.03.24; 25.05.01; 26.04.15; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Mușama utilizată ca față de masă.
35. Servicii de import-export, regruparea la un
loc, în folosul terților, a unei game variate de
bunuri în mod special mușama pentru fețe
de masă (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, aceste servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 01264
21/02/2019
SC EFECTRO SRL, STR. IAN
HUSS NR. 29, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400268, ROMANIA

efect
(531)

Clasificare Viena: 26.01.02; 26.01.05;
26.01.06; 26.01.18; 27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben
(HEX=#FEC703), negru
(HEX=#1D1D1B), verde
(HEX=#2FAC66), roșu
(HEX=#E52421), albastru
(HEX=#3BBFF0), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe de operare pentru calculatoare,
software de calculator pentru testarea
vulnerabilității calculatoarelor și rețelelor de
calculatoare, plăci cu circuite imprimate pentru

calculatoare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, ventilatoare interne de
răcire pentru calculatoare, switch-uri pentru
rețele de calculatoare, unități de disc externe
pentru calculatoare, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, hard discuri
pentru calculatoare fără conținut, unități hard
disk portabile pentru calculatoare, calculatoare
de tip all-in-one, programe informatice pentru
conectarea la distanță la calculatoare sau la
rețele de calculatoare, suporturi de montare
pentru hardware de calculatoare, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, carduri pentru modeme de fax
pentru calculatoare, periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor, software informatic pentru administrarea
rețelelor de calculatoare locale, software de
simulare pentru utilizare cu calculatoarele
digitale, suporturi de date pentru calculatoare,
care conțin software înregistrat, software de
calculator pentru detectarea pericolelor pentru
rețelele de calculatoare, software de calculator
pentru comunicarea între calculatoare printro rețea locală, periferice adaptate pentru a fi
folosite cu calculatoare și dispozitive inteligente,
software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru sistemele de control al
documentelor, software pentru căutarea și
recuperarea de informații printr-o rețea de
calculatoare, puncte de acces la rețele locale
(LAN) pentru conectarea utilizatorilor la rețele
de calculatoare, software informatic care permite
calculatoarelor să ruleze aplicații paralele și
să realizeze calcule paralele, dispozitive de
indicare electrice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), dispozitive de indicare electronice cu
senzor tactil, pentru calculatoare, care înlocuiesc
mouse-ul (touch pad), instrucțiuni de operare
și utilizare stocate în format digital pentru
calculatoare și software de calculator, îndeosebi
pe dischete sau CD-ROM-uri, servere pentru
găzduirea site-urilor web, software de securitate,
camere video de securitate, aparate pentru
supraveghere de securitate, software pentru
securitatea rețelelor și dispozitivelor, software
de calculator pentru comanda de la distanță
a aparatelor de securitate, camere video de
supraveghere, aparate de supraveghere vizuală,
aparate electrice de supraveghere, sisteme de
supraveghere video, aparate electronice de
supraveghere, roboți pentru supraveghere de
securitate, echipamente electrice și electronice
de supraveghere video, servere informatice,
servere cloud, servere video, servere de
fișiere, servere de Internet, servere de intranet,
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servere de rețea, servere pentru imprimante,
servere audio digitale, servere video digitale,
software pentru servere, servere pentru rețele
informatice, software pentru servere virtuale,
software pentru servere proxy, software pentru
servere de aplicații, software pentru servere de
fișiere, software pentru servere de comunicații,
servere pentru baze de date informatizate,
servere de comunicații (hardware de calculator),
software pentru aplicații web și servere, software
pentru servere de poștă electronică, software
pentru servere de baze de date, monitoare
(hardware pentru calculatoare), componente
hardware cu memorie, componente hardware
pentru calculatoare, hardware pentru rețele de
calculatoare, hardware de calculator pentru
telecomunicații, calculatoare și hardware de
calculator, software pentru testarea hardwareului, hardware de stocare în rețea (NAS),
componente hardware pentru VPN (rețele
private virtuale), hardware pentru LAN (rețea
locală de operare), chei hardware USB
(adaptoare de rețea fără fir), hardware de
calculator pentru transmisia de date de
localizare, hardware de calculator pentru
compilare de date de localizare, hardware
de calculator pentru culegerea de date de
localizare, hardware de calculator pentru
prelucrare de date de localizare, hardware
de calculator pentru direcționarea semnalelor
audio, video și digitale, hardware de calculator
pentru procesare de semnale audio și video,
hardware de calculator folosit la ingineria de
software asistată de calculator, hardware de
calculator pentru accesare şi transmisie de date
la distanţă, hardware pentru procesarea de plăți
electronice către și de la alții.
37. Reparații sau întreținere de calculatoare,
servicii de reparare de calculatoare, instalare
și reparații de calculatoare, servicii de
întreținere a calculatoarelor, servicii de
instalare a calculatoarelor, întreținere și
reparații de rețele de calculatoare, servicii de
diagnostic de întreținere pentru calculatoare,
servicii de consultanță în domeniul instalării
calculatoarelor, servicii de instalare și întreținere
a calculatoarelor, actualizare de hardware
de rețele de calculatoare și telecomunicații,
instalare și întreținere de hardware pentru
rețele de calculatoare și acces la internet,
instalare, întreținere și reparare de echipamente
pentru rețele de calculatoare și pentru
tehnologia informației, instalarea sistemelor de
securitate, instalare de sisteme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, servicii de informații referitoare la
instalarea de sisteme de securitate, reparații

de hardware de calculator, întreținerea de
hardware de computer, instalare de hardware
(de calculator), instalare de hardware pentru
sisteme informatice, instalare și reparații de
hardware de calculator, servicii de întreținere
pentru hardware de calculator, instalare de
hardware pentru accesul la internet, instalare,
întreținere și reparații de componente hardware
de calculator, instalare de hardware pentru
controlul accesului ca serviciu (ACaaS), reparare
și întreținere de hardware de calculator și
de telecomunicații, instalare de hardware și
de cabluri pentru accesul la internet, reparare
și întreținere de hardware pentru aparate de
procesare a datelor, instalare hardware de
calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, consultanță în legătură cu
instalare, întreținere și reparații de hardware de
calculator.
38. Furnizarea accesului la rețele de
calculatoare, furnizarea accesului la rețele
globale de calculatoare și la alte rețele de
calculatoare, servicii de comunicații prin rețele
de calculatoare, servicii de telecomunicații între
rețelele de calculatoare, trimitere de mesaje
prin rețele de calculatoare, transmitere de
informații prin rețele de calculatoare, furnizarea
accesului la o rețea de calculatoare globală,
servicii de comunicare prin intermediul rețelelor
de calculatoare, servicii de acces la rețeaua
mondială de calculatoare, furnizarea accesului
la date în rețele de calculatoare, transmiterea
documentelor online printr-o rețea globală de
calculatoare, transmitere de informații între
calculatoare și stații de lucru, furnizarea
accesului la rețele de calculatoare și la internet,
transmisie și recepție de mesaje prin rețele
mondiale de calculatoare, furnizarea accesului la
baze de date în rețele de calculatoare, furnizarea
accesului mai multor utilizatori la o rețea globală
de calculatoare, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de servere
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de mare viteză la rețele de calculatoare și
de comunicații, furnizarea accesului la o rețea
globală de calculatoare pentru transferul și
difuzarea de informații, servicii de comunicații,
și anume transmisie electronică a datelor și
documentelor printre utilizatorii de calculatoare,
transmitere de date și de informații prin
intermediul calculatoarelor și al mijloacelor
electronice de comunicare, furnizarea accesului
utilizatorilor la o rețea globală de calculatoare
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și la site-uri online care conțin informații despre
diverse subiecte, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, inclusiv de
fișiere descărcabile și de fișiere difuzate întro rețea globală de calculatoare, furnizare de
acces prin telecomunicații la centre de servere,
telecomunicații.
42. Servicii IT, consultanță IT, servicii de
consiliere și asigurare de informații, servicii
de consultanță în materie de tehnologie a
informației (IT), managementul proiectelor IT,
servicii IT în legătură cu stocarea electronică
de date, servicii de backup de date, servicii de
backup al datelor electronice, servicii de backup
informatic de la distanță, servicii de stocare și
de backup al datelor electronice, servicii de
backup pentru datele de pe unitățile de disc
pentru calculatoare, modernizare de software
de calculatoare, asistență tehnică referitoare
la calculatoare, dezvoltare de platforme de
calculatoare, dezvoltare de firmware pentru
calculatoare, servicii de consultanță privind
calculatoarele, furnizare de informații privind
calculatoarele, servicii de analiză privind
calculatoarele, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, consultanță în
domeniul securității calculatoarelor, servicii
tehnologice
în
domeniul
calculatoarelor,
consultanță profesională privind securitatea
calculatoarelor, închirieri de calculatoare și
de software, servicii pentru proiectarea
industrială de calculatoare, întocmire de
rapoarte referitoare la calculatoare, programare
pentru
calculatoare
pentru
prelucrarea
datelor, închiriere de calculatoare pentru
procesarea datelor, dezvoltare de echipamente
periferice pentru calculatoare, proiectare
personalizată de hardware pentru calculatoare,
servicii de consultanță profesională privind
calculatoarele, servicii de informare în domeniul
calculatoarelor, servicii de consultanță în
domeniul calculatoarelor, servicii de consiliere
în domeniul calculatoarelor, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
elaborare de programe pentru calculatoare
pentru terți, controlul calității referitoare la
sisteme de calculatoare, servicii de consultanță
privind rețelele de calculatoare, actualizare
de programe de calculatoare pentru terți,
consultanță în domeniul tehnologiilor referitoare
la calculatoare, închirieri de hardware și
software pentru calculatoare, configurare de
rețele de calculatoare folosind software,
furnizare de consiliere tehnică referitoare la
calculatoare, planificare pentru restaurarea
calculatoarelor în urma dezastrelor, servicii
în materie de programare a calculatoarelor,
prestare de servicii de securitate pentru rețelele

de calculatoare, accesul la calculatoare și
tranzacțiile computerizate, servicii de studii
de fezabilitate referitoare la calculatoare,
proiectare de configurații de grupuri de
calculatoare (cluster), închirieri de calculatoare
și de software de calculator, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
furnizare de informații tehnice cu privire la
calculatoare, servicii de consultanță și consiliere
în domeniul calculatoarelor, proiectare de
software pentru terți în domeniul calculatoarelor,
servicii de restaurare a calculatoarelor în
urma dezastrelor, servicii de consultanță în
materie de calculatoare și software, consiliere
și consultanță privind aplicațiile pentru rețele de
calculatoare, cercetare în materie de programe și
software de calculatoare, creare și actualizare de
pagini principale pentru rețele de calculatoare,
închirieri de echipament și de calculatoare de
prelucrare a datelor, acordarea de asistență
tehnică în exploatarea de rețele de calculatoare,
servicii de consultanță și de informații despre
programare pentru calculatoare, servicii de
consultanță în domeniul calculatoarelor și al
tehnologiei informației, servicii de securitatea
calculatoarelor pentru protecția contra accesului
ilegal în rețele, servicii de consultanță privind
calculatoarele care utilizează medii de software
heterogene, programare pentru calculatoare
pentru sistemele de procesare a datelor și de
comunicații, servicii de consiliere și consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de hardware
pentru calculatoare, servicii de consultanță în
materie de închiriere de calculatoare și de
software de calculator, servicii de consiliere
și informare privind proiectarea și dezvoltarea
de echipamente periferice pentru calculatoare,
întreținere de software de calculator cu privire la
siguranța calculatoarelor și prevenirea riscurilor
informatice, găzduire de pagini web ale terților pe
un server, pentru o rețea globală de calculatoare,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru rețele de
calculatoare și servere, găzduire de server,
găzduire de webloguri, găzduirea de podcasturi,
găzduire de portaluri web, găzduire de aplicații
mobile, găzduire de conținut digital, găzduire
de aplicații multimedia, găzduire de aplicații
interactive, găzduirea site-urilor informatice,
găzduire de pagini web personalizate, găzduire
de platforme pe internet, găzduire de conținut
educațional multimedia, găzduire de conținuturi
multimedia pentru terți, găzduire de conținut de
divertisment multimedia, găzduirea de conținut
digital pe internet, găzduire de pagini web
pe internet (hosting), găzduire de site-uri web
pentru terți, găzduire de baze de date de
calculator, găzduire de platforme de comunicații
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pe internet, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, serviciu privat de furnizare de găzduire
cloud, găzduirea de spațiu de memorie pe
internet, găzduirea de platforme de tranzacții
pe internet, găzduire de software destinat
utilizării la gestionarea bibliotecilor, găzduire de
date, fișiere, aplicații și informații computerizate,
găzduire de platforme de comerț electronic
pe Internet, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduirea unui site web online
pentru crearea și găzduirea de micro site-uri
web pentru afaceri, găzduire de facilități web
online pentru pentru alte persoane, găzduire
de spații de stocare pentru site-uri web,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, design, creare, găzduire
și întreținere de site-uri web pentru terți,
creare, întreținere și găzduire de site-uri web
pentru alte persoane, găzduire și închiriere
de spațiu de memorie pentru site-uri web,
găzduire de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), găzduirea unui
site pentru stocare electronică de fotografii
digitale și videoclipuri, găzduire de spațiu de
memorie pe internet pentru stocarea de fotografii
digitale, găzduire de spații web online pentru
terți, pentru realizarea de discuții interactive,
găzduire de spații web online pentru terți, pentru
partajare de conținut online, închiriere de spațiu
de memorie pe servere pentru găzduirea de
buletine informative electronice, găzduire de
spațiu de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse și servicii, furnizare de
servicii de aplicații informatice (ASP), și anume
găzduire de aplicații software de calculator
pentru terți, servicii interactive de găzduire care
permit utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
servicii pentru securitatea datelor, securitate,
protecție și reconstituire IT, consultanță în
materie de securitate informatică, consultanță
cu privire la securitatea datelor, servicii de
autentificare pentru securitatea informatică,
consultanță în domeniul software-ului de
securitate, programare pentru calculatoare
pentru securitatea datelor electronice, servicii
de monitorizare a sistemelor de securitate
informatică, servicii de securitate a datelor
(paravane de protecție/firewall), proiectare
și dezvoltare de sisteme de securitate a
datelor electronice, supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, administrare
de servere, administrare de servere de la
distanță, administrare de servere pentru poștă
electronică, programare de software de operare
pentru rețele de calculatoare și servere,
închiriere de software de operare pentru

rețele de calculatoare și servere, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare de
hardware de calculator, închirieri de hardware
și software, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, consultanță tehnică privind utilizarea
de hardware, consultanță în domeniul hardwareului de calculator, consultanță în materie
de hardware de calculator, configurare de
hardware de calculator folosind software,
cercetare privind dezvoltarea de hardware de
calculator, închirierea hardware-ului și facilităților
pentru calculator, servicii de consiliere privind
hardware-ul de calculator, servicii de consultanță
în materie de hardware de calculator, servicii
de proiectare în domeniul hardware-ului de
calculator, servicii de cercetare și consultanță
privind hardware-ul de calculator, servicii de
consiliere și consultanță privind hardware-ul de
calculator, diagnoza problemelor la hardwareul de calculator folosind un software, furnizare
de consiliere tehnică cu privire la hardware și
software, consultanță și consiliere în materie
de hardware și software de calculator, servicii
de consultanță în materie de proiectare de
hardware de calculator, servicii de cercetare
și dezvoltare în domeniul hardware-ului de
calculator, servicii de consiliere și informare
privind proiectarea și dezvoltarea de hardware,
proiectare și dezvoltare de software și hardware
pentru amplificarea și transmiterea semnalelor,
studii de proiecte tehnice în domeniul hardwareului și software-ului de calculator, furnizare
de informații despre proiectarea și dezvoltarea
de software și hardware pentru calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
servicii de asistență în domeniul tehnologiei
informației, furnizori de servicii externalizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii
de consultanță și informații despre tehnologia
informației, servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză
industrială și de cercetare industrială, cearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Înregistrare de nume de domenii pentru
identificarea utilizatorilor unei rețele globale
de calculatoare, înregistrare de nume de
domenii (servicii juridice), consultanță privind
înregistrarea de nume de domenii, monitorizarea
sistemelor de securitate, închiriere de
aparatură de securitate, servicii de monitorizare
electronică în scopuri de securitate, servicii de
supraveghere.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 01265
21/02/2019
INTELIGO MEDIA SA, BDUL.
IULIU MANIU NR. 7, CORP Z,
ET. 2, MODULUL 5, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

Inteligo Media

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(540)
(511)
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Înregistrări
muzicale
electronice,
descărcabile, benzi muzicale, fișiere cu muzică,
descărcabile, CD-uri cu muzică, înregistrări de
clipuri muzicale descărcabile, benzi audio preînregistrate cu muzică, înregistrări muzicale
sub formă de discuri, descărcabile, colecţii
tematice de înregistrări muzicale sub formă
de discuri pe suport magnetic, descărcabile,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
suporturi magnetice (fonturi) de imprimare care
pot fi descărcate prin intermediul transmisiei
electronice, colecţii tematice de înregistrări
muzicale audio pe suport magnetic care pot
fi descărcate, materiale (suporturi magnetice)
înregistrate, muzică digitală care poate fi
descărcată de pe internet, colecţii tematice
de muzică digitală pe suport magnetic care
poate fi descărcată de pe internet, muzică
digitală descărcabilă de pe site-uri de internet
cu MP3-uri, colecţii tematice de muzică digitală
descărcabilă de pe site-uri de internet cu
MP3-uri, pe suport magnetic, muzică digitală
descărcabilă dintr-o bază de date de calculator
sau de pe internet.
16. Produse de imprimerie (tipărituri), afişe
publicitare tipărite, afişe tipărite din hârtie,
fotografii, publicaţii periodice tipărite în domeniul
turismului, materiale plastice pentru ambalaj.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32. Băuturi nealcoolice care conţin sucuri
de fructe, sucuri carbogazoase, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bere,
ape minerale (băuturi), apă plată.
35. Publicitate,
publicitate
radiofonică,
publicitate televizată, publicitate online, servicii
de promovare pentru producători şi artişti
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muzicali, interpreţi vocali şi instrumentali,
DJ, servicii de publicitate privind industria
turismului, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale,
închirierea panourilor de afișaj, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu:
bijuterii, îmbrăcăminte, produse de toaletă,
umbrele, bagaje, genţi, articole care servesc
la acoperirea capului, bere, tutun, încălţăminte,
jucării, deserturi, fructe de mare, jocuri, cafea,
şerbeturi, ciocolată, produse alimentare, cacao,
ceaiuri, obiecte de papetărie, materiale de artă,
preparate pentru parfumare, tipărite, decoraţiuni
festive, echipamente sportive, articole sportive,
îmbrăcăminţi pentru pereţi, îmbrăcăminţi de
pardoseală, produse de brutărie, produse
lactate, iaurturi îngheţate, cu îngheţată, software
de calculator, lucrări de artă, băuturi nealcoolice,
echipamente audiovizuale, băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), instrumente de cosmetică pentru
oameni, instrumente de igienă pentru oameni,
articole utilizate împreună cu tutunul preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii caritabile, şi anume coordonarea
achiziţiei şi distribuirii de donaţii de produse
sub formă de cadou de la producători,
vânzători cu ridicata, vânzători cu amănuntul
şi agenţii guvernamentale pentru organizaţiile
care distribuie produse gratuite persoanelor care
au nevoie, servicii oferite de magazine on-line,
servicii de comerț cu amănuntul şi cu ridicata
legat de fişiere descărcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, relaţii publice, servicii
de publicitate şi marketing pentru industria
turismului şi convenţiilor, şi anume organizarea
şi găzduirea de verificări de locuri şi excursii
de familiarizare pentru vânzători cu ridicata,
tour-operatori, agenţi de turism, organizatori de
întâlniri şi călătorii de stimulare şi media din
turism, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii asigurate de
magazine universale de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea de bijuterii, îmbrăcăminte,
produse de toaletă, umbrele, bagaje, genţi,
articole pentru acoperirea capului, bere, tutun,
încălţăminte, jucării, deserturi, fructe de mare,
jocuri, cafea, sorbete, ciocolată, alimente,
cacao, ceai, rechizite de papetărie, materiale
pentru artă, preparate parfumate, produse
de imprimerie, ornamente pentru petrecere,
echipamente sport, articole sport, articole pentru
acoperirea pereţilor, învelitori pentru pardoseli,
produse de panificaţie, produse lactate, iaurturi
congelate, îngheţată, software de calculator,
obiecte de artă, băuturi nealcoolice, echipament
audiovizual, fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, băuturi alcoolice,

instrumente de frumuseţe pentru oameni,
instrumente igienice pentru oameni, produse
pentru utilizare cu tutun, preparate pentru
prepararea de băuturi alcoolice, mini prăjituri,
îmbrăcăminte, huse pentru telefoane, căşti,
baterii externe, încărcătoare USB, încărcătoare
fără fir, brăţări USB, beţe pentru selfie,
difuzoare portabile, suporturi pentru mouse,
huse pentru laptopuri şi tablete, hamace, perne,
perne, rucsacuri, genţi de voiaj, prosoape
de plajă, mingi de plajă, ochelari de soare,
şepci, pantofi pentru plajă, discuri compacte,
suporturi de pahare, brelocuri, magneţi, umbrele,
trenciuri, parasolare auto, preparate pentru
împrospătarea aerului, drapele, stilouri, agende,
bloc notes, cărţi de colorat, insigne, şnururi,
brăţări, ceasuri de mână, pandantive, portcarduri, portofele, genţi, căni, brichete, ceasuri,
rame, flori, dulciuri, medicamente, articole de
sport, cărţi, alimente, instrumente muzicale,
instrumente pentru măsurarea timpului, conţinut
înregistrat, băuturi nealcoolice, echipament
audiovizual, fişiere cu muzică descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile, cărţi în
format electronic descărcabile, tonuri de
apel descărcabile, îngheţată, accesorii pentru
îmbrăcăminte, muzică şi video descărcabile
preînregistrate, reviste descărcabile, tonuri de
apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, fişiere descărcabile
cu sunete, imagini, video şi jocuri, articole
sexuale, calculatoare care se pot purta,
telefoane mobile, aparate de bronzat, dispozitive
pentru protejarea auzului, echipament pentru
tehnologia informaţiei, gogoşi pentru consum
la pachet, haine, papetărie şi pălării, servicii
oferite de magazine de vânzare cu amănuntul
de miniprăjituri (cupcake), servicii de vânzare a
delicateselor, servicii oferite de magazine care
vând cu amănuntul haine, servicii oferite de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de cutii de telefon, căşti, baterii
externe, încărcătoare USB, încărcătoare fără
fir, brăţări USB, beţe pentru selfie, difuzoare
portabile, suporturi pentru mouse, huse pentru
laptopuri şi tablete, hamace, perne decorative,
perne, rucsacuri, genţi de voiaj, prosoape
de plajă, mingi de plajă, ochelari de soare,
şepci, pantofi pentru plajă, discuri compacte,
suporturi de pahare, brelocuri, magneţi, umbrele,
trenciuri, parasolare auto, preparate pentru
împrospătarea aerului, drapele, stilouri, agende,
bloc notes, cărţi de colorat, insigne, şnururi,
brăţări, ceasuri de mână, pandantive, portcarduri, portofele, genţi, căni, brichete, ceasuri,
rame, servicii oferite de magazine care vând cu
amănuntul diverse produse, servicii oferite de
magazine care comercializează cu amănuntul
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bijuterii, servicii oferite de magazine de cartier
care vând cu amănuntul bijuterii, îmbrăcăminte,
produse de toaletă, umbrele, bagaje, genţi,
articole pentru acoperirea capului, bere, tutun,
încălţăminte, jucării, deserturi, fructe de mare,
jocuri, cafea, sorbete, ciocolată, alimente,
cacao, ceai, rechizite de papetărie, materiale
pentru artă, preparate parfumate, produse
de imprimerie, ornamente pentru petrecere,
echipamente sport, articole sport, articole pentru
acoperirea pereţilor, învelitori pentru pardoseli,
produse de panificaţie, produse lactate, iaurturi
congelate, îngheţată, software de calculator,
obiecte de artă, băuturi nealcoolice, echipament
audiovizual, fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, băuturi alcoolice,
instrumente de frumusețe pentru oameni,
instrumente igienice pentru oameni, produse
pentru utilizare cu tutun, preparate pentru
prepararea de băuturi alcoolice, mini prăjituri,
îmbrăcăminte, huse pentru telefoane, căşti,
baterii externe, încărcătoare USB, încărcătoare
fără fir, brăţări USB, beţe pentru selfie, difuzoare
portabile, suporturi pentru mouse, huse pentru
laptopuri şi tablete, hamace, perne decorative,
perne, rucsacuri, genţi de voiaj, prosoape
de plajă, mingi de plajă, ochelari de soare,
şepci, papuci pentru plajă, discuri compacte,
suporturi pentru pahare, brelocuri, magneţi,
umbrele, trenciuri, parasolare auto, preparate
pentru împrospătarea aerului, drapele, stilouri,
agende, bloc notes, cărţi de colorat, insigne,
şnururi, brăţări, ceasuri de mână, pandantive,
portcarduri, portofele, genţi, căni, brichete,
ceasuri, rame, flori, dulciuri, medicamente,
articole de sport, cărţi, alimente, instrumente
muzicale, instrumente pentru măsurarea
timpului, conţinut înregistrat, băuturi nealcoolice,
echipament audiovizual, fişiere cu muzică
descărcabile, publicaţii electronice descărcabile,
cărţi în format electronic descărcabile, tonuri de
apel descărcabile, îngheţată, accesorii pentru
haine, muzică şi materiale video descărcabile
preînregistrate, reviste descărcabile, tonuri de
apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, fişiere descărcabile
cu sunete, imagini, video şi jocuri, articole
sexuale, calculatoare care se pot purta,
telefoane mobile, aparate de bronzat, dispozitive
pentru protejarea auzului, echipament pentru
tehnologia informaţiei, gogoşi pentru consum
la pachet, haine, papetărie şi pălării, servicii
oferite de florării de desfacere cu amănuntul,
vânzare cu amănuntul prin lanţ de magazine
(buticuri de comerţ) de articole de îmbrăcăminte,
servicii oferite de magazine de comerţ cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte, servicii
oferite de magazine de dulciuri de desfacere

cu amănuntul, servicii oferite de farmacii de
desfacere cu amănuntul (vânzare), servicii
oferite de magazine care vând cu amănuntul
bunuri sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în librării, legate de alimente, produse de
papetărie, servicii oferite de magazine online cu
amănuntul legate de vânzarea de cutii de telefon,
căștilor, baterii externe, încărcătoare USB,
încărcătoare fără fir, brățări USB, beţe pentru
selfie, difuzoare portabile, suporturi pentru
mouse, huse pentru laptopuri şi tablete, hamace,
perne, perne, rucsacuri, genţi de voiaj, prosoape
de plajă, mingi de plajă, ochelari de soare,
şepci, pantofi pentru plajă, discuri compacte,
suporturi de pahare, brelocuri, magneţi, umbrele,
trenciuri, parasolare auto, preparate pentru
împrospătarea aerului, drapele, stilouri, agende,
bloc notes, cărţi de colorat, insigne, şnururi,
brăţări, ceasuri de mână, pandantive, portcarduri, portofele, genţi, căni, brichete, ceasuri,
rame, servicii oferite de magazine care vând cu
amănuntul muzică şi discuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, ceaiuri,
articole care servesc la acoperirea capului,
cacao, încălţăminte, bere, tutun, genţi, umbrele,
produse de toaletă, cafea, şerbeturi, ciocolată,
produse alimentare, deserturi, fructe de mare,
jocuri, jucării, instrumente muzicale, instrumente
de măsurare a timpului, cu materiale de
artă, conţinut înregistrat, echipamente sportive,
decoraţiuni festive, îmbrăcăminţi de pardoseală,
îmbrăcăminţi pentru pereţi, îngheţată, produse
de brutărie, articole sportive, produse lactate,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
din cataloage de alimente, în domeniul
berii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă de bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă de alimente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi nealcoolice, lucrări de artă, echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fişiere de muzică descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile, servicii de
magazine online de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea de cărţi electronice
descărcabile, tonuri de apel descărcabile,
servicii asigurate de magazine de desfacere
cu amănuntul din hoteluri, legate de vânzarea
de cutii de telefon, căşti, baterii externe,
încărcătoare USB, încărcătoare fără fir, brăţări
USB, beţe pentru selfie, difuzoare portabile,
suporturi pentru mouse, huse pentru laptopuri
şi tablete, hamace, perne, perne, rucsacuri,
genţi de voiaj, prosoape de plajă, mingi de
plajă, ochelari de soare, şepci, pantofi pentru
plajă, discuri compacte, suporturi de pahare,
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brelocuri, magneţi, umbrele, trenciuri, parasolare
auto, preparate pentru împrospătarea aerului,
drapele, stilouri, agende, bloc notes, cărţi
de colorat, insigne, şnururi, brăţări, ceasuri
de mână, pandantive, port-carduri, portofele,
genţi, căni, brichete, ceasuri, rame, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, mijloace de
comunicare (prezentarea produselor la televizor,
radio, magazine), în scopul vânzării cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
din cataloage de băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondenţă
de băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul, prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, în domeniul berii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin reţele
informatice mondiale de alimente, servicii de
vânzare cu amănuntul din cataloage de băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă de băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii asigurate
de magazine online de desfacere cu amănuntul
de îngheţată pentru consum la pachet, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte şi accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii asigurate de magazine online de
desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de muzică şi materiale video descărcabile,
preînregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale de băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii asigurate
de magazine online de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea de reviste descărcabile, cărţi,
tonuri de apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse ecologice şi care
protejează mediul, sub formă de produse de
papetărie, servicii de promovare, și anume,
coordonarea petrecerilor de lansare pentru
prezentarea unei cărţi noi, unui autor, unui editor
sau comerciant cu amănuntul, servicii asigurate
de magazine online de desfacere cu ridicata şi cu
amănuntul legate de vânzarea de haine, bijuterii,
cutii pentru telefoane, căşti, baterii externe,
încărcătoare USB, încărcătoare fără fir, brăţări
USB, beţe pentru selfie, difuzoare portabile,
suporturi pentru mouse, huse pentru laptopuri
şi tablete, hamace, perne, perne, rucsacuri,
genţi de voiaj, prosoape de plajă, mingi de
plajă, ochelari de soare, şepci, papuci pentru
plajă, discuri compacte, suporturi de pahare,
brelocuri, magneţi, umbrele, trenciuri, parasolare
auto, preparate pentru împrospătarea aerului,
drapele, stilouri, agende, bloc notes, cărţi de
colorat, insigne, şnururi, brăţări, ceasuri de
mână, pandantive, port-carduri, portofele, genţi,

căni, brichete, ceasuri, rame, jucării, instrumente
pentru măsurarea timpului, carduri cadou,
rechizite pentru papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de protecţie
acustică, echipamente de tehnologia informaţiei,
servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianţii cu
amănuntul, regruparea, pentru alte persoane, de
diverse servicii de telecomunicaţii, electrice şi
utilitare (activarea serviciului de telecomunicaţii,
servicii de chioşcuri de vânzare legate de
vânzarea de cutii de telefon, căşti, baterii
externe, încărcătoare USB, încărcătoare fără
fir, brăţări USB, beţe pentru selfie, difuzoare
portabile, suporturi pentru mouse, huse pentru
laptopuri şi tablete, hamace, perne, perne,
rucsacuri, genţi de voiaj, prosoape de
plajă, mingi de plajă, ochelari de soare,
şepci, pantofi pentru plajă, discuri compacte,
suporturi de pahare, brelocuri, magneţi, umbrele,
trenciuri, parasolare auto, preparate pentru
împrospătarea aerului, drapele, stilouri, agende,
bloc notes, cărţi de colorat, insigne, şnururi,
brăţări, ceasuri de mână, pandantive, portcarduri, portofele, genţi, căni, brichete, ceasuri,
rame, haine, bijuterii, papetărie, rechizite de
papetărie, jucării, genţi, pălării, încălţăminte),
pentru a permite clienţilor să vadă şi să compare
comod aceste servicii, servicii asigurate de
magazine online de desfacere cu amănuntul
legate de vânzarea următoarelor produse de
larg consum ale altor persoane: bijuterii,
îmbrăcăminte, produse de toaletă, umbrele,
bagaje, genţi, articole pentru acoperirea capului,
bere, tutun, încălţăminte, jucării, deserturi, fructe
de mare, jocuri, cafea, sorbete, ciocolată,
alimente, cacao, ceai, rechizite de papetărie,
materiale pentru artă, preparate parfumate,
produse de imprimerie, ornamente pentru
petrecere, echipamente sport, articole sport,
articole pentru acoperirea pereţilor, învelitori
pentru pardoseli, produse de panificaţie, produse
lactate, iaurturi congelate, îngheţată, software de
calculator, obiecte de artă, băuturi nealcoolice,
echipament audiovizual, fişiere descărcabile cu
sunete, muzică, imagini, video şi jocuri, băuturi
alcoolice, instrumente de frumuseţe pentru
oameni, instrumente igienice pentru oameni,
produse pentru utilizare cu tutun, preparate
pentru prepararea de băuturi alcoolice, mini
prăjituri, îmbrăcăminte, huse pentru telefoane,
căşti, baterii externe, încărcătoare USB,
încărcătoare fără fir, brăţări USB, beţe pentru
salfie, difuzoare portabile, suporturi pentru
mouse, huse pentru laptopuri şi tablete, hamace,
perne, perne, rucsacuri, genţi de voiaj, prosoape
de plajă, mingi de plajă, ochelari de soare,
şepci, pantofi pentru plajă, discuri compacte,
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suporturi de pahare, brelocuri, magneţi, umbrele,
trenciuri, parasolare auto, preparate pentru
împrospătarea aerului, drapele, stilouri, agende,
bloc notes, cărţi de colorat, insigne, şnururi,
brăţări, ceasuri de mână, pandantive, portcarduri, portofele, genţi, căni, brichete, ceasuri,
rame, flori, dulciuri, medicamente, articole de
sport, cărţi, alimente, instrumente muzicale,
instrumente pentru măsurarea timpului, conţinut
înregistrat, băuturi nealcoolice, echipament
audiovizual, fişiere cu muzică descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile, cărţi în
format electronic descărcabile, tonuri de
apel descărcabile, îngheţată, accesorii pentru
îmbrăcăminte, muzică şi video descărcabile
preînregistrate, reviste descărcabile, tonuri de
apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, fişiere descărcabile
cu sunete, imagini, video şi jocuri, articole
sexuale, calculatoare care se pot purta,
telefoane mobile, aparate de bronzat, dispozitive
pentru protejarea auzului, echipament pentru
tehnologia informaţiei, gogoşi pentru consum
în incintă, haine, papetărie şi pălării, servicii
de comerț cu amănuntul on-line cu publicaţii,
promovarea bunurilor si serviciilor unor terti
prin exploatarea unui centru comercial online de cumpărături cu legături către siteuri de comercializare cu amănuntul ale unor
terţi, promovarea mărfurilor şi serviciilor terţilor
prin furnizarea unui site web care prezintă
cupoane, reduceri, informaţii de comparaţie de
preţ, prezentări de produse, legături la siteurile web de vânzare cu amănuntul ale terţilor
şi informaţii privind reducerile, furnizare de
informaţii referitoare la şi cu privire la produse
şi servicii de consum pentru servicii de vânzare
cu amănuntul cu privire la produse, servicii,
evenimente, activităţi, atracţii şi facilităţi, în
special locaţii geografice.
38. Telecomunicații, difuzarea de programe
radio şi TV (programe şi radio şi televiziune),
difuzarea de muzică, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicaţii, furnizarea accesului
la site-uri web de muzică digitală pe Internet,
furnizare de portal de site web pe Internet care
conţine legături către produse muzicale pentru
vânzarea cu amănuntul, punerea la dispoziţie
(furnizare) a unui site web cu informaţii pentru
consumatori, cu privire la diferite publicaţii.
39. Servicii de rezervare de bilete de avion,
servicii de rezervare pentru transport aerian.
41. Organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizare si prezentare de
spectacole în direct, rezervare de locuri
pentru spectacole, închirierea de decoruri
pentru spectacole, activități de divertisment

și culturale, servicii de cluburi (divertisment
sau educatie), producție de înregistrări audio,
producție de spectacole muzicale, închiriere de
casete audio cu muzică înregistrată, producție
de videouri muzicale, producție de înregistrări
muzicale, servicii de editare și înregistrare
muzicală, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, organizare de concerte de muzică
în direct, organizare de spectacole muzicale
în direct, prezentare de concerte muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii de
festivaluri muzicale, reprezentații de muzică
live, organizarea de evenimente muzicale,
publicare de afișe și reportaje (servicii prestate
de reporteri), publicare şi publicare on-line,
producție de programe radio şi tv.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri, restaurante (servirea mesei) şi
cafenele, restaurante cu servire rapidă (snackbaruri), asigurarea de hrană și băuturi.
───────

ERATĂ

Referitor la depozitul M 2018 08475 din 14.12.2018, publicat în data de
21.12.2018, dintr-o eroare materială clasele de servicii au fost eronat publicate.
Clasificarea corectă este:
Clasa 35 - Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; funcţii de
birou.
Clasa 41 - Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

ERATĂ

Referitor la depozitul M 2019 01067, publicat în data de 22.02.2019
denumirea corectă a mărcii este Stânceni. Puterea muntelui.

