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Cereri Mărci publicate în 29/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08211 22/11/2019 PAUL BOGDANEL STROI

GEORGE CIPRIAN MOCANU
CSC - CAME SAW
CONQUERED

2 M 2019 08350 22/11/2019 MAZIO CAFFE SRL iedera

3 M 2019 08351 22/11/2019 MAZIO CAFFE SRL Dă voce poveştii tale

4 M 2019 08352 22/11/2019 SC STILISSIMO ART&DESIGN
SRL

INGROPAM BANALUL

5 M 2019 08353 22/11/2019 DĂNUŢ CHISTOL CaNaMed

6 M 2019 08354 22/11/2019 S.C. CLINICA DE
RECUPERARE LARISA IACOB
S.R.L.

KinetoLife

7 M 2019 08355 22/11/2019 APICRIS NATURA SRL ApiCris natura

8 M 2019 08356 22/11/2019 SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREŞTI STB SA

STB SOCIETATEA DE
TRANSPORT BUCUREŞTI

9 M 2019 08357 22/11/2019 CLUBUL SPORTIV ASOCIATIA
ALERGOTURA

TURA DE CULTURĂ

10 M 2019 08358 22/11/2019 NEUROPSIHOPATOLOGIA
DEZVOLTĂRII

EDU-ACCES Centrul de Terapie
PsihoEducaţională

11 M 2019 08359 22/11/2019 LUMINOUS OFFICIAL SRL LUMAUDIO

12 M 2019 08361 22/11/2019 SC ROM HONEY GROUP SRL OMeli honey innovation

13 M 2019 08362 22/11/2019 GLOVE TECHNOLOGY S.R.L. GLOVE TECHNOLOGY
SOLUTIONS

14 M 2019 08363 22/11/2019 GOCAB SOFTWARE SA GO Cab

15 M 2019 08364 22/11/2019 OLIMPIA-ALEXANDRA
CRISTIAN
LIVIU-ANDREI CAPRĂ

CO Christian Olimpia

16 M 2019 08365 22/11/2019 SC VIILE BUDUREASCA SRL 8 BARRELS BUDUREASCA

17 M 2019 08366 22/11/2019 SC VIILE BUDUREASCA SRL WHITE MAIDEN

18 M 2019 08367 22/11/2019 SC LUXURY FURNITURE SRL ALFIERI HOME

19 M 2019 08368 22/11/2019 ERD PLASTIC PRODUCTION
SRL

bio Siesta

20 M 2019 08369 22/11/2019 ENGIE ROMANIA SA ENGIE e-XPLORE

21 M 2019 08370 22/11/2019 ENGIE ROMANIA SA ENGIE e-XPLORE

22 M 2019 08371 22/11/2019 ROMANESQUE JEWELRY LAJUS

23 M 2019 08372 22/11/2019 NOVARTIS AG ABATIXENT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 08373 22/11/2019 NOVARTIS AG XIREBA

25 M 2019 08374 23/11/2019 DABICO TOP SOLUTIONS SRL dVINE

26 M 2019 08376 23/11/2019 NETSTIL SRL EXQUISITE

27 M 2019 08377 24/11/2019 EXCLUSIVE PARTENERS FIR
LIFE SRL

SECRETO

28 M 2019 08378 24/11/2019 SC BRÂU MUNTENESC SRL BRÂU MUNTENESC

29 M 2019 08379 24/11/2019 SC MIARBAL PROD SRL Ceaunul cu bunătăți

30 M 2019 08381 24/11/2019 BALANEAN RODICA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PASTE FĂINOASE Firicelli

31 m 2019 08382 24/11/2019 DELIS SRL casa ferrara

32 M 2019 08383 24/11/2019 SIDE GRUP SRL bioside Stăpânim natura prin a
ne supune ei
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(210) M 2019 08211
(151) 22/11/2019
(732) PAUL BOGDANEL STROI, STR.

PACURARI NR. 26, BL. T7, ET. 10,
AP. 63, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
GEORGE CIPRIAN MOCANU,
STR. IASOMIEI NR. 8, CASA 11,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
CSC - CAME SAW

CONQUERED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9.  Software pentru jocuri pe calculator și
software pentru jocuri, programe și aplicații
software pentru jocuri de calculator, manuale de
instrucțiuni în format electronic.
41. Sport electronic (divertisment), furnizare de
jocuri de calculator, jocuri video online și TV,
furnizare de informații cu privire la jocuri de
calculator, jocuri video online și TV.

───────

(210) M 2019 08350
(151) 22/11/2019
(732) MAZIO CAFFE SRL, STR.

PODISOR NR. 23, JUDEŢ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

iedera

(531) Clasificare Viena: 14.05.02; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
330C)

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

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

───────

(210) M 2019 08351
(151) 22/11/2019
(732) MAZIO CAFFE SRL, STR.

PODISOR NR. 23, JUDEŢ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)
Dă voce poveştii tale

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

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

───────

(210) M 2019 08352
(151) 22/11/2019
(732) SC STILISSIMO ART&DESIGN

SRL, STR. ZAMBILELOR NR.
6, BL. 60, ET. 1, AP. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
INGROPAM BANALUL

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

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

───────
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(210) M 2019 08353
(151) 22/11/2019
(732) DĂNUŢ CHISTOL, BLD.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 47 B,
E1, SC. B, ET. 4, AP. 19, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
CaNaMed

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08354
(151) 22/11/2019
(732) S.C. CLINICA DE RECUPERARE

LARISA IACOB S.R.L., INT.
POLUX NR. 3, BL. G11, SC. A,
ET. 9, AP. 40, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

KinetoLife

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 26.01.03;
26.01.16; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
44. Servicii de fizioterapie, masaj, furnizare de
centre de recuperare fizică, asistenţă medicală,
chiropractică (servicii medicale), dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
osteopatie (servicii medicale), realibilitare fizică,
servicii de control fizic.

───────

(210) M 2019 08355
(151) 22/11/2019
(732) APICRIS NATURA SRL, STR.

SFÂNTA MARIA NR. 110, JUD.
IAŞI, COMUNA BÂRNOVA, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(540)

ApiCris natura

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
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pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, mirodenii,
gheaţă (apă îngheţată).

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

───────

(210) M 2019 08356
(151) 22/11/2019
(732) SOCIETATEA DE TRANSPORT

BUCUREŞTI STB SA, BD.
DINICU GOLESCU NR. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010861,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STB SOCIETATEA DE
TRANSPORT BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
26.02.08; 24.15.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
natural black C), roşu (Pantone 185C)

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice,
de cercetare, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru

computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere şi dispozitive periferice
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
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 si educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legatură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────
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(210) M 2019 08357
(151) 22/11/2019
(732) CLUBUL SPORTIV ASOCIATIA

ALERGOTURA, STR. VIRGIL
MADGEARU NR. 14, AP. 19,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300194, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TURA DE CULTURĂ

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 21.01.13;
27.05.04; 27.05.01; 27.05.12

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 08358
(151) 22/11/2019
(732) NEUROPSIHOPATOLOGIA

DEZVOLTĂRII, STR. AUREL
SUCIU NR. 20, AP. 40, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400440, CLUJ,
ROMANIA

(540)

EDU-ACCES Centrul de
Terapie PsihoEducaţională

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485),

roz (Pantone Strong Red C, Pantone
699C), portocaliu (Pantone S Warm
Red C), violet (Pantone 513C), alb

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire.
───────

(210) M 2019 08359
(151) 22/11/2019
(732) LUMINOUS OFFICIAL SRL,

ALEEA BARAJUL LOTRU NR.
11, PARTER, CAMERA NR. 2,
BL. M4A1, SC. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LUMAUDIO

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
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optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.

───────

(210) M 2019 08361
(151) 22/11/2019
(732) SC ROM HONEY GROUP SRL,

STR. GRADINARI NR. 1, JUDETUL
IASI , IASI, 010401, IAȘI, ROMANIA

(540)

OMeli honey innovation

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:mov
(HEX=#220939), auriu (Pantone
160836 TCX)

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire
și alte substanțe de parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,

oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 08362
(151) 22/11/2019
(732) GLOVE TECHNOLOGY S.R.L.,

STR. JIULUI NR. 2A, ET. 4,
CAMERA NR. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GLOVE TECHNOLOGY
SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Sisteme avertizare anti-furt: CCTV, efracție,
EAS, control acces, sistem de protecție
cu fir, aparatură didactică audiovizuală
(simulator auto), carcase special realizate
pentru dispozitive de redare imagine (Totem),
componente software pentru calculator,
descărcabile, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, aparate pentru procesarea datelor
(numărător de persoane), detectoare, servere
digitale, inclusiv monitoare sau dispozitive
digitale, încastrate în mobilier sau nu,
folosite pentru semnalizare, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, sisteme electronice de control
acces, tag-uri de proximitate electronice,
ecrane fluorescente, detectoare cu infra-
roșu, dispozitive de intercomunicare, terminale
interactive cu ecran tactil, încuietori electrice,
aparate pentru monitorizare, altele decât
cele medicale, monitoare, simulatoare pentru
conducerea și controlul vehiculelor, aparate de
transmitere a sunetelor, dispozitive electrice
pentru combaterea furturilor, aparate de testare
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și selectare a televizoarelor, căștilor audio,
electrocasnicelor, ecrane video.
16. Benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic.
20. Mobilă - mobilier specializat pentru
magazine.
37. Instalarea și repararea sistemelor de
avertizare anti-furt: CCTV, efracție, sisteme de
protecție cu fir, EAS, montarea cablurilor.
38. Transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor.
42. Computerizare în nori (Cloud computering),
proiectarea de software, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, dezvoltarea de platformă
de calculatoare.
45. Consultanță în ceea ce privește securitatea
fizică.

───────

(210) M 2019 08363
(151) 22/11/2019
(732) GOCAB SOFTWARE SA, STR.

GRAMONT NR. 38, ET. 6, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GO Cab

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, galben, alb

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

9. Software (program) pentru computere și
aplicaţii mobile.
38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
servicii de comunicații online.
39. Organizarea de servicii de transport.
42. Dezvoltare, programare și implementare
software, consultanță privind întreținerea de
software de calculator, închirierea și întreținerea
software-ului de computer, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2019 08364
(151) 22/11/2019
(732) OLIMPIA-ALEXANDRA CRISTIAN,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 32, BL. C, SC. B, AP. 84,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, MORENI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
LIVIU-ANDREI CAPRĂ, JUDEȚUL
BUZĂU, SAT OGRĂZILE (COM.
MEREI) 12, BUZĂU, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

CO Christian Olimpia

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02

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

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

───────
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(210) M 2019 08365
(151) 22/11/2019
(732) SC VIILE BUDUREASCA SRL,

COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

8 BARRELS BUDUREASCA

(531) Clasificare Viena: 04.03.03; 06.19.07;
07.01.09; 25.01.19; 27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────

(210) M 2019 08366
(151) 22/11/2019
(732) SC VIILE BUDUREASCA SRL,

COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
WHITE MAIDEN

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2019 08367
(151) 22/11/2019
(732) SC LUXURY FURNITURE

SRL, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 102,
PARTER, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629

(540)

ALFIERI HOME

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 26.11.01;
27.05.01; 29.01.06

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

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
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(210) M 2019 08368
(151) 22/11/2019
(732) ERD PLASTIC PRODUCTION

SRL, STR. BIRUINTEI NR. 132, ET.
1, BIROUL NR. 2,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

bio Siesta

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
356C, HEX =#2FB700, HEX=#193D00,
HEX=#216006, HEX=#6CD725,
HEX=#9BE825, HEX=#C7FF2E,
HEX=#D4FF33), negru

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

16. Saci de gunoi, pungi cu mânere, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie sau
material plastic.
21. Farfurii din plastic, pahare din plastic sau
hârtie.

───────

(210) M 2019 08369
(151) 22/11/2019
(732) ENGIE ROMANIA SA, BD.

MĂRĂŞEŞTI NR. 4-6, CORP A,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040254,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR
2, , BUCUREŞTI, 020276,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ENGIE e-XPLORE

(531) Clasificare Viena: 14.01.10; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
4. Compoziţii combustibile, gaze naturale,
combustibili, gaze utilizate la iluminat, gaz
combustibil, în special
biogaz, combustibili pentru iluminat, amestecuri
de carburanţi gazeificaţi, gaz natural pentru
vehicule,
energie electrică, gaz petrolier în stare gazoasă
sau lichefiat.
7. Generatoare de energie electrică, roboţi
(maşini) dedicaţi serviciilor în domeniul energiei,
protecţiei
mediului sau dezvoltării durabile, stații cu
generator electric, generatoare electrice pentru
vehicule,
alternatoare electrice pentru mașini, motoare
pentru generarea de electricitate.
9. Aparate şi instrumente pentru schimbul,
stocarea, transmiterea şi colectarea de date în
domeniul energiei,
protecţiei mediului sau dezvoltării durabile,
inclusiv numărători, aparate, instrumente,
dispozitive și sisteme
de numărare, măsurare și taxare a sesiunilor
de încărcare a bateriilor cu care sunt echipate
vehiculele
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electrice, programe software, inclusiv software
de gestionare a echipamentelor domotice sau a
reţelelor
inteligente (reţele de distribuţie a energiei
utilizând tehnologii informatice pentru
armonizarea cererii şi
ofertei de energie) și software de gestionare a
vehiculelor electrice, staţiilor de încărcare pentru
vehiculele
electrice, precum și a oricăror alte instalații,
aparate, instrumente, dispozitive și sisteme din
domeniul
mobilității electrice, dispozitive electronice de
supraveghere, de control, de siguranţă, de
încălzire, de răcire, de
ventilaţie şi de automatizare pentru clădiri şi
case individuale, inclusiv detectoare de fum,
emiţătoare de
semnale electronice şi de telecomunicaţie,
monitoare, termostate, variatoare, regulatoare
de lumină, aparate
si instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, stocarea, reglarea
sau comanda
curentului electric, celule fotovoltaice şi module
fotovoltaice, baterii cu combustibil, contoare de
curent,
gaz şi apă, contoare inteligente, conducte de
electricitate, conductoare electrice, materiale
pentru conducte
de electricitate (fire, cabluri), fibre optice (fire
conductoare de raze luminoase), aparate de
securitate şi de
automatizare pentru clădirile şi locuinţele
individuale, staţii de încărcare pentru
vehiculele electrice, încărcătoare pentru baterii
electrice, aparate pentru îmbunătățirea eficienței
energetice, blocuri de alimentare cu energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică, surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, aparate pentru retea
de electricitate, bănci de încărcare, aparate cu
alimentare regulată, aparate de alimentare cu
energie continuă, aparatură de alimentare cu
energie continuă (baterii),
colectoare, electrice, panouri de distribuţie
(electricitate), console de distribuţie
(electricitate), terminale
(electricitate), orice aparate, instrumente,
dispozitive și sisteme din domeniul mobilității
electrice.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, vehicule electrice, scutere
electrice, biciclete
electrice, motoare electrice pentru vehicule
terestre.

35. Gestionarea afacerilor comerciale legate de
energie, de gazul natural, de electricitate, de
mobilitate electrică,
gestionarea afacerilor comerciale din domeniul
energiei, protecţiei mediului sau dezvoltării
durabile,
consiliere, informaţii sau date despre afaceri din
partea colectivităţilor teritoriale, firme, artizani
sau
persoane private din domeniul energiei,
protecţiei mediului sau dezvoltării durabile,
consiliere comercială
în beneficiul terţilor în vederea îmbunătăţirii
şi gestionării consumului de energie sau în
domeniul dezvoltă
rii durabile sau în domeniul mobilității electrice,
consiliere şi informaţii comerciale despre
consumurile de
energie cu sau fără realizarea de simulare
tarifară şi previziuni de consum, analiză de preţ
de cost pentru
instalaţii ce funcţionează cu ajutorul oricărui tip
de energie mai ales în vederea îmbunătăţirii şi
gestionării
consumului de energie, analiză de preţ de cost
pentru oferte integrate de soluții de mobilitate
electrică,
incluzând vehicule electrice și staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, sau pentru servicii de
vânzare
de energie electrică din surse regenerabile,
expertiză în afaceri în domeniul protecţiei
mediului, al energiilor
noi şi al dezvoltării durabile, inclusiv în domeniul
mobilității electrice, studii şi cercetare de piaţă în
domeniul protecţiei mediului înconjurător, al
energiilor noi şi al dezvoltării durabile, inclusiv în
domeniul
mobilității electrice, gestionare de fişiere
informatice din domeniul energiei, al protecţiei
mediului înconjur
ător sau dezvoltării durabile, inclusiv în domeniul
mobilității electrice, căutare de informaţii în
fişiere
informatice pentru terţi, în domeniul energiei, al
protecţiei mediului înconjurător sau dezvoltării
durabile,
inclusiv în domeniul mobilității electrice,
promovarea în contul terților de produse și
servicii venind în
ajutorul oricărui tip de energie, promovarea în
contul terților de produse și servicii din domeniul
mobilităț
ii electrice, inclusiv vehicule electrice, staţii de
încărcare pentru vehiculele electrice, precum și
orice alte
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instalații, aparate, instrumente, dispozitive și
sisteme din domeniul mobilității electrice,
prezentare de
produse și servicii în vederea îmbunătăţirii şi
gestionării consumului de energie, prezentare de
produse și
servicii din domeniul mobilității electrice, inclusiv
vehicule electrice, staţii de încărcare pentru
vehiculele
electrice, precum și orice alte instalații, aparate,
instrumente, dispozitive și sisteme din domeniul
mobilității
electrice, servicii de vânzare de energie, vânzare
de produse și servicii din domeniul mobilității
electrice,
inclusiv vehicule electrice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, precum și orice alte
instalații,
aparate, instrumente, dispozitive și sisteme din
domeniul mobilității electrice, agenţii de import-
export în
materie de gaz natural şi gaz lichefiat și
energie electrică, informaţii statistice în domeniul
administrării de
instalaţii industriale şi de instalaţii energetice,
informaţii statistice în domeniul administrării de
staţii de
încărcare pentru vehiculele electrice, precum
și de orice alte instalații, aparate, instrumente,
dispozitive și
sisteme din domeniul mobilității electrice,
consiliere comercială în domeniul energiei şi
fluidelor furnizată
prin intermediul centralelor de apeluri telefonice
şi al liniilor de asistenţă telefonică, consiliere
comercială
în domeniul mobilității electrice furnizată prin
intermediul centralelor de apeluri telefonice şi al
liniilor de
asistenţă telefonică.
36. Consiliere şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice,
servicii de consiliere în domeniul financiar pentru
facturarea şi programarea cheltuielilor legate de
consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice
sau al dezvoltării durabile, consultanţă în materie
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile, servicii de
asigurare în materie de depanare a instalaţiilor
colective şi
individuale de încălzire, de electricitate, de apă,
de răcire sau de gaz, servicii de asigurare în
domeniul

activităţilor din aria energiei şi destinate
întreprinderilor şi particularilor, consultanţă
financiară în materie de
oferte tarifare în domeniul consumului şi
gestionării energiei, studii financiare şi consiliere
financiară
pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice, servicii de curtaj in
domeniul
energiei, negociere (operaţiuni financiare) de
contracte referitoare la combustibili energetici, la
distribuţia
de gaz, la transportul, stocarea sau
recepţionarea gazului, negociere (operaţiuni
financiare) de contracte
referitoare la energie, la stocarea de combustibili
energetici, la distribuţia de gaz, la transportul de
gaz
natural, studii financiare şi consiliere financiară
în legătură cu stocarea gazului natural sau
transportul
gazului natural, analize financiare, împrumuturi
financiare în cadrul dezvoltării şi îmbunătăţirii
instalaţiilor energetice, servicii de finanţare,
împrumuturi financiare destinate instalaţiilor de
încălzire sau de producţie care funcţionează
plecând de la orice tip de energie şi, mai ales,
plecând de la energiile
regenerabile, servicii de informaţii financiare prin
telefon în domeniul energiei.
37. Servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi punere
în funcţiune de
instalaţii energetice, de încălzire, de acumulare
sau recuperare a căldurii, de ventilare, de
distribuţie a apei,
de climatizare şi de condiţionare a aerului,
în vederea performanţei energetice sau a
controlării consumului,
servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi
punere în funcţiune de staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, de instalații electrice,
precum și de orice alte instalații, aparate,
instrumente, dispozitive și sisteme din domeniul
mobilității electrice, servicii de instalare, de
întreţinere, de depanare, de punere în funcţiune
de pompe de căldură, de panouri fotovoltaice, de
cazane de încălzire,
instalare, programare şi întreţinere de sisteme
numite domotice, precum şi de automate
programabile, în
vederea performanţei energetice, a controlării
consumului sau a gestionării reţelelor inteligente
(reţele de
distribuţie de energie utilizând tehnologii
informatice pentru îmbunătăţirea raportului
dintre cererea şi
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oferta de energie), instalare, reparaţie şi
întreţinere de canalizări pentru transportul,
distribuţia sau
stocarea de energie, servicii de concepţie,
construcţii, reparaţii, întreţinere şi instalare de
centrale
electrice, hidraulice, termice, cu biomasă,
hidroliene, hidroelectrice, acţionate de valuri sau
maremotrice şi
de parcuri eoliene, instalare, punere în funcţiune,
mentenanţă, întreţinere de echipamente de
protecţie a
bunurilor şi persoanelor şi, mai ales, de sisteme
anti-incendiu, informare, control şi consiliere în
domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau
echipamentelor industriale şi terţiare, în vederea
îmbunătăţirii şi gestionării consumului de
energie,
lucrări de izolații la clădiri, servicii de gestionare
de la distanţă de instalaţii de stocare şi de
reţele de distribuţie de gaz, de căldură sau de
electricitate.
38. Transmitere la distanţă de date referitoare
la dispozitive, echipamente şi sisteme de
măsurare, de analiză şi
de supraveghere (control) al consumului de
energie sau de fluide, în special la sisteme
domotice sau reţele
inteligente (reţele de distribuţie de
energie utilizând tehnologii informatice pentru
îmbunătăţirea adaptării
cererii şi ofertei de energie), transmitere la
distanţă de date referitoare la dispozitive,
echipamente şi
sisteme de măsurare, de analiză şi de
supraveghere (control) al consumului de energie
în domeniul mobilităț
ii electrice, transmitere la distanţă de date
referitoare la dispozitive, echipamente şi sisteme
de măsurare,
de analiză şi de supraveghere (control) al
consumului de energie sau de fluide între
terminale de calculatoare
şi/sau între un calculator, un detector, un senzor,
un cititor de informaţii şi un terminal de calculator,
transmitere la distanţă de date referitoare
la dispozitive, echipamente şi sisteme de
măsurare, de analiză şi
de supraveghere (control) al consumului de
energie în domeniul mobilității electrice între
terminale de
calculatoare şi/sau între un calculator, un
detector, un senzor, un cititor de informaţii şi un
terminal de

calculator, servicii de telecomunicaţii, de
gestiune şi de control la distanţă de dispozitive,
de echipamente şi de sisteme de măsurare,
de analiză şi de supraveghere (control) al
consumului de energie sau de fluide, servicii
de telecomunicaţii, de gestiune şi de control
la distanţă de dispozitive, de echipamente şi
de sisteme de măsurare, de analiză şi de
supraveghere (control) al consumului de energie
în domeniul mobilității electrice, servicii de
telecomunicaţii şi gestionare de la distanţă de
informaţii, date,
sunete şi/sau imagini asistate sau nu de
calculator, printr-o reţea de tip internet, destinate
întreţinerii de
instalaţii de stocare şi/sau de distribuţie de gaz,
de căldură şi/sau de electricitate, servicii de
telecomunicaţii şi gestionare de la distanţă de
informaţii, date, sunete şi/sau imagini asistate
sau nu de calculator, printr-o
reţea de tip internet, destinate întreţinerii de
staţii de încărcare pentru vehiculele electrice, de
instalații
electrice, precum și de orice alte instalații,
aparate, instrumente, dispozitive și sisteme
din domeniul mobilității electrice, servicii de
afişaj electronic de date transmise la distanţă
şi închiriere de aparate de telecomunicaţie
permiţând urmărirea de la distanţă a consumului
de energie sau fluide, servicii de afişaj electronic
de date transmise la distanţă şi închiriere de
aparate de telecomunicaţie permiţând urmărirea
de la distanţă a consumului de energie în
domeniul mobilității electrice.
39. Transport, distribuție si furnizare de
energie, inclusiv în domeniul mobilității electrice,
informaţii şi
consiliere în materie de stocare, transport,
distribuţie şi furnizare de energie, inclusiv în
domeniul mobilităț
ii electrice, stocare de gaze naturale şi gaz
lichefiat, servicii de comprimare, de contorizare,
de odorizare,
de regazeificare şi de analizare a gazelor
naturale în vederea operaţiunilor de transport,
distribuire şi
furnizare.
40. Generarea de energie electrică, producție
de energie electrică, producţie de energie
plecând de la energiile
regenerabile mai ales, termică, climatică,
geotermică, eoliană, solară, hidraulică sau
obţinută din biomasă,
închiriere de generatoare de energie, închiriere
de staţii de încărcare pentru vehiculele electrice,
de instalații



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/11/2019-24/11/2019

electrice, precum și de orice alte instalații,
aparate, instrumente, dispozitive și sisteme din
domeniul mobilit
ății electrice, transformare de biomasă în
vederea producerii de energie, informaţii în
materie de
procesare a biomasei şi de instalaţii de
producere a energiei, prelucrarea gazului natural
si a gazului
lichefiat, lichefiere şi regazeificare a gazului
natural, servicii de informare si de consiliere in
domeniile
mentionate, triere şi reciclare de deşeuri şi de
materii prime de recuperare pentru producerea
de, servicii de informaţii financiare prin telefon în
domeniul energiei.
41. Educaţie, formare, organizare de concursuri,
de expoziţii şi de jocuri în scop educativ,
publicare de cărţi şi
de periodice şi producţie de filme din domeniul
energiei, al dezvoltării durabile şi protecţiei
mediului,
inclusiv din domeniul mobilității electrice, servicii
educative cu privire la sensibilizarea societăţilor
publice sau private, a promotorilor publici sau
privaţi, a artizanilor, firmelor industriale sau
colectivităţilor
teritoriale faţă de nevoile tehnologice şi de
interoperabilitate în domeniul energiei, inclusiv
din domeniul
mobilității electrice.
42. Servicii de inginerie, precum şi servicii de
analizare, de cercetare şi de expertize tehnice în
domeniul
energiei, inclusiv în domeniul mobilității electrice,
servicii de design, întreţinere, actualizare şi
instalare
de software în domeniile energetice şi dezvoltării
durabile, inclusiv în domeniul mobilității electrice,
consiliere tehnică şi de inginerie referitoare la
instalaţiile de producere, stocare, distribuţie şi
furnizare de
energie, consiliere tehnică şi de inginerie
referitoare la staţiile de încărcare pentru
vehiculele electrice, la
instalațiile electrice, precum și la orice alte
instalații, aparate, instrumente, dispozitive și
sisteme din
domeniul mobilității electrice, prospecţiuni în
domeniul petrolului şi gazelor naturale, elaborare
de
planuri de construcţie în domeniul energiei,
mai ales de terminale metaniere, reţele de
transportare a gazelor
şi instalaţii de stocare de gaze naturale,
expertize geologice, cercetare şi dezvoltare de
noi produse pentru

terţi în domeniul energiei, inclusiv în domeniul
mobilității electrice, consiliere tehnică şi
consultanţă din
partea inginerilor pentru gestionarea de instalaţii
industriale care funcţionează cu orice tip de
energie,
gestionarea de instalaţii de stocare de gaze
naturale, precum şi reţele de distribuţie şi
furnizare a gazelor şi
electricităţii, consiliere tehnică şi consultanţă din
partea inginerilor pentru gestionarea de staţii de
încă
rcare pentru vehiculele electrice, de instalații
electrice, precum și de orice alte instalații,
aparate,
instrumente, dispozitive și sisteme din domeniul
mobilității electrice, analiză (studii de proiecte
tehnice) şi
cercetări tehnice industriale referitoare la
domotică şi la reţelele inteligente (reţele de
distribuţie de energie
utilizând tehnologii informatice pentru
îmbunătăţirea raportului dintre cererea şi oferta
de energie), analiză
(studii de proiecte tehnice) şi cercetări tehnice
industriale în domeniul mobilității electrice,
servicii de
controlul calităţii constând din extrase tehnice
referitoare la instalaţii, măsuri şi extrase privind
starea
acestora, servicii de controlul calităţii constând
din extrase tehnice referitoare la staţii de
încărcare pentru
vehiculele electrice, la instalații electrice, precum
și la orice alte instalații, aparate, instrumente,
dispozitive
și sisteme din domeniul mobilității electrice,
măsuri şi extrase privind starea acestora, studii
şi analize
tehnice şi diagnostice (prestate de ingineri)
pentru implantarea de instalaţii de punere la
dispoziţie şi/sau de
producere şi/sau de distribuţie a energiei şi
anume a electricităţii, a gazului, a căldurii şi apei,
studii,
cercetări şi expertize (lucrări ale inginerilor) în
domeniul energiei, al mediului şi al dezvoltării
durabile,
inclusiv în domeniul mobilității electrice,
consiliere şi informaţii tehnice referitoare la
energie, la controlul
energiei, inclusiv în domeniul mobilității electrice,
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
functionează cu ajutorul oricărui tip de energie,
expertize tehnice în domeniul producerii de
energie electrică, eoliană, solară, hidraulică,
geotermică, termică, de energii regenerabile
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45. Gestiune tehnică de instalaţii de producere,
de stocare, de procesare şi de distribuţie de
energie, şi anume
controlul privind siguranţa instalaţiilor, gestiune
tehnică de staţii de încărcare pentru vehiculele
electrice,
de instalații electrice, precum și de orice alte
instalații, aparate, instrumente, dispozitive și
sisteme din
domeniul mobilității electrice, şi anume
controlul privind siguranţa acestora, servicii de
supraveghere de
instalaţii de stocare de gaze naturale şi de reţele
de distribuţie de gaz natural sau de electricitate,
servicii
de supraveghere de staţii de încărcare pentru
vehiculele electrice, de instalații electrice,
precum și de orice
alte instalații, aparate, instrumente, dispozitive
și sisteme din domeniul mobilității electrice,
consultanţă
în materie de siguranţa instalaţiilor de stocare a
gazului natural şi a reţelelor de distribuţie de gaz
natural
sau de electricitate, consultanţă în materie de
siguranţa staţiilor de încărcare pentru vehiculele
electrice,
instalațiilor electrice, precum și a oricăror alte
instalații, aparate, instrumente, dispozitive și
sisteme din
domeniul mobilității electrice.

───────

(210) M 2019 08370
(151) 22/11/2019
(732) ENGIE ROMANIA SA, BD.

MĂRĂŞEŞTI NR. 4-6, CORP A,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040254,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR
2, , BUCUREŞTI, 020276,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ENGIE e-XPLORE

(531) Clasificare Viena: 14.01.10; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Compoziţii combustibile, gaze naturale,
combustibili, gaze utilizate la iluminat, gaz
combustibil, în special
biogaz, combustibili pentru iluminat, amestecuri
de carburanţi gazeificaţi, gaz natural pentru
vehicule,
energie electrică, gaz petrolier în stare gazoasă
sau lichefiat.
7. Generatoare de energie electrică, roboţi
(maşini) dedicaţi serviciilor în domeniul energiei,
protecţiei
mediului sau dezvoltării durabile, stații cu
generator electric, generatoare electrice pentru
vehicule,
alternatoare electrice pentru mașini, motoare
pentru generarea de electricitate.
9. Aparate şi instrumente pentru schimbul,
stocarea, transmiterea şi colectarea de date în
domeniul energiei,
protecţiei mediului sau dezvoltării durabile,
inclusiv numărători, aparate, instrumente,
dispozitive și sisteme
de numărare, măsurare și taxare a sesiunilor
de încărcare a bateriilor cu care sunt echipate
vehiculele
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electrice, programe software, inclusiv software
de gestionare a echipamentelor domotice sau a
reţelelor
inteligente (reţele de distribuţie a energiei
utilizând tehnologii informatice pentru
armonizarea cererii şi
ofertei de energie) și software de gestionare a
vehiculelor electrice, staţiilor de încărcare pentru
vehiculele
electrice, precum și a oricăror alte instalații,
aparate, instrumente, dispozitive și sisteme
din domeniul mobilității electrice, dispozitive
electronice de supraveghere, de control, de
siguranţă, de încălzire, de răcire, de
ventilaţie şi de automatizare pentru clădiri şi
case individuale, inclusiv detectoare de fum,
emiţătoare de
semnale electronice şi de telecomunicaţie,
monitoare, termostate, variatoare, regulatoare
de lumină, aparate
si instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, stocarea, reglarea
sau comanda
curentului electric, celule fotovoltaice şi module
fotovoltaice, baterii cu combustibil, contoare de
curent,
gaz şi apă, contoare inteligente, conducte de
electricitate, conductoare electrice, materiale
pentru conducte
de electricitate (fire, cabluri), fibre optice (fire
conductoare de raze luminoase), aparate de
securitate şi de
automatizare pentru clădirile şi locuinţele
individuale, staţii de încărcare pentru vehiculele
electrice,
încărcătoare pentru baterii electrice, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
blocuri de alimentare
cu energie electrică, unități de alimentare cu
energie electrică, surse de alimentare pentru
rețea de
alimentare cu electricitate, aparate pentru retea
de electricitate, bănci de încărcare, aparate cu
alimentare
regulată, aparate de alimentare cu energie
continuă, aparatură de alimentare cu energie
continuă (baterii),
colectoare, electrice, panouri de distribuţie
(electricitate), console de distribuţie
(electricitate), terminale
(electricitate), orice aparate, instrumente,
dispozitive și sisteme din domeniul mobilității
electrice.

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, vehicule electrice, scutere
electrice, biciclete

electrice, motoare electrice pentru vehicule
terestre.
35. Gestionarea afacerilor comerciale legate de
energie, de gazul natural, de electricitate, de
mobilitate electrică,
gestionarea afacerilor comerciale din domeniul
energiei, protecţiei mediului sau dezvoltării
durabile,
consiliere, informaţii sau date despre afaceri din
partea colectivităţilor teritoriale, firme, artizani
sau
persoane private din domeniul energiei,
protecţiei mediului sau dezvoltării durabile,
consiliere comercială
în beneficiul terţilor în vederea îmbunătăţirii
şi gestionării consumului de energie sau în
domeniul dezvoltării durabile sau în domeniul
mobilității electrice, consiliere şi informaţii
comerciale despre consumurile de
energie cu sau fără realizarea de simulare
tarifară şi previziuni de consum, analiză de preţ
de cost pentru
instalaţii ce funcţionează cu ajutorul oricărui tip
de energie mai ales în vederea îmbunătăţirii şi
gestionării
consumului de energie, analiză de preţ de cost
pentru oferte integrate de soluții de mobilitate
electrică,
incluzând vehicule electrice și staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, sau pentru servicii de
vânzare
de energie electrică din surse regenerabile,
expertiză în afaceri în domeniul protecţiei
mediului, al energiilor
noi şi al dezvoltării durabile, inclusiv în domeniul
mobilității electrice, studii şi cercetare de piaţă în
domeniul protecţiei mediului înconjurător, al
energiilor noi şi al dezvoltării durabile, inclusiv în
domeniul
mobilității electrice, gestionare de fişiere
informatice din domeniul energiei, al protecţiei
mediului înconjur
ător sau dezvoltării durabile, inclusiv în domeniul
mobilității electrice, căutare de informaţii în
fişiere
informatice pentru terţi, în domeniul energiei, al
protecţiei mediului înconjurător sau dezvoltării
durabile,
inclusiv în domeniul mobilității electrice,
promovarea în contul terților de produse și
servicii venind în
ajutorul oricărui tip de energie, promovarea în
contul terților de produse și servicii din domeniul
mobilității electrice, inclusiv vehicule electrice,
staţii de încărcare pentru vehiculele electrice,
precum și orice alte
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instalații, aparate, instrumente, dispozitive și
sisteme din domeniul mobilității electrice,
prezentare de
produse și servicii în vederea îmbunătăţirii şi
gestionării consumului de energie, prezentare de
produse și
servicii din domeniul mobilității electrice, inclusiv
vehicule electrice, staţii de încărcare pentru
vehiculele
electrice, precum și orice alte instalații, aparate,
instrumente, dispozitive și sisteme din domeniul
mobilității
electrice, servicii de vânzare de energie, vânzare
de produse și servicii din domeniul mobilității
electrice,
inclusiv vehicule electrice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, precum și orice alte
instalații,
aparate, instrumente, dispozitive și sisteme din
domeniul mobilității electrice, agenţii de import-
export în
materie de gaz natural şi gaz lichefiat și
energie electrică, informaţii statistice în domeniul
administrării de
instalaţii industriale şi de instalaţii energetice,
informaţii statistice în domeniul administrării de
staţii de
încărcare pentru vehiculele electrice, precum
și de orice alte instalații, aparate, instrumente,
dispozitive și
sisteme din domeniul mobilității electrice,
consiliere comercială în domeniul energiei şi
fluidelor furnizată
prin intermediul centralelor de apeluri telefonice
şi al liniilor de asistenţă telefonică, consiliere
comercială
în domeniul mobilității electrice furnizată prin
intermediul centralelor de apeluri telefonice şi al
liniilor de
asistenţă telefonică.
36. Consiliere şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice,
servicii de consiliere în domeniul financiar pentru
facturarea şi programarea cheltuielilor legate de
consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice
sau al dezvoltării durabile, consultanţă în materie
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile, servicii de
asigurare în materie de depanare a instalaţiilor
colective şi
individuale de încălzire, de electricitate, de apă,
de răcire sau de gaz, servicii de asigurare în
domeniul

activităţilor din aria energiei şi destinate
întreprinderilor şi particularilor, consultanţă
financiară în materie de
oferte tarifare în domeniul consumului şi
gestionării energiei, studii financiare şi consiliere
financiară
pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice, servicii de curtaj in
domeniul
energiei, negociere (operaţiuni financiare) de
contracte referitoare la combustibili energetici, la
distribuţia
de gaz, la transportul, stocarea sau
recepţionarea gazului, negociere (operaţiuni
financiare) de contracte
referitoare la energie, la stocarea de combustibili
energetici, la distribuţia de gaz, la transportul de
gaz
natural, studii financiare şi consiliere financiară
în legătură cu stocarea gazului natural sau
transportul
gazului natural, analize financiare, împrumuturi
financiare în cadrul dezvoltării şi îmbunătăţirii
instalaţiilor energetice, servicii de finanţare,
împrumuturi financiare destinate instalaţiilor de
încălzire sau de
producţie care funcţionează plecând de la orice
tip de energie şi, mai ales, plecând de la energiile
regenerabile, servicii de informaţii financiare prin
telefon în domeniul energiei.
37. Servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi punere
în funcţiune de
instalaţii energetice, de încălzire, de acumulare
sau recuperare a căldurii, de ventilare, de
distribuţie a apei,
de climatizare şi de condiţionare a aerului,
în vederea performanţei energetice sau a
controlării consumului,
servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi
punere în funcţiune de staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, de instalații electrice,
precum și de orice alte instalații, aparate,
instrumente, dispozitive și sisteme din domeniul
mobilității electrice, servicii de instalare, de
întreţinere,
de depanare, de punere în funcţiune de pompe
de căldură, de panouri fotovoltaice, de cazane
de încălzire,
instalare, programare şi întreţinere de sisteme
numite domotice, precum şi de automate
programabile, în
vederea performanţei energetice, a controlării
consumului sau a gestionării reţelelor inteligente
(reţele de
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distribuţie de energie utilizând tehnologii
informatice pentru îmbunătăţirea raportului
dintre cererea şi
oferta de energie), instalare, reparaţie şi
întreţinere de canalizări pentru transportul,
distribuţia sau
stocarea de energie, servicii de concepţie,
construcţii, reparaţii, întreţinere şi instalare de
centrale
electrice, hidraulice, termice, cu biomasă,
hidroliene, hidroelectrice, acţionate de valuri sau
maremotrice şi
de parcuri eoliene, instalare, punere în funcţiune,
mentenanţă, întreţinere de echipamente de
protecţie a
bunurilor şi persoanelor şi, mai ales, de sisteme
anti-incendiu, informare, control şi consiliere în
domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau
echipamentelor industriale şi terţiare, în vederea
îmbunătăţirii şi gestionării consumului de
energie,
lucrări de izolații la clădiri, servicii de gestionare
de la distanţă de instalaţii de stocare şi de
reţele de distribuţie de gaz, de căldură sau de
electricitate.
38. Transmitere la distanţă de date referitoare
la dispozitive, echipamente şi sisteme de
măsurare, de analiză şi
de supraveghere (control) al consumului de
energie sau de fluide, în special la sisteme
domotice sau reţele
inteligente (reţele de distribuţie de
energie utilizând tehnologii informatice pentru
îmbunătăţirea adaptării
cererii şi ofertei de energie), transmitere la
distanţă de date referitoare la dispozitive,
echipamente şi
sisteme de măsurare, de analiză şi de
supraveghere (control) al consumului de energie
în domeniul mobilităț
ii electrice, transmitere la distanţă de date
referitoare la dispozitive, echipamente şi sisteme
de măsurare,
de analiză şi de supraveghere (control) al
consumului de energie sau de fluide între
terminale de calculatoare
şi/sau între un calculator, un detector, un senzor,
un cititor de informaţii şi un terminal de calculator,
transmitere la distanţă de date referitoare
la dispozitive, echipamente şi sisteme de
măsurare, de analiză şi
de supraveghere (control) al consumului de
energie în domeniul mobilității electrice între
terminale de

calculatoare şi/sau între un calculator, un
detector, un senzor, un cititor de informaţii şi un
terminal de
calculator, servicii de telecominicaţii, de gestiune
şi de control la distanţă de dispozitive, de
echipamente şi de sisteme de măsurare,
de analiză şi de supraveghere (control) al
consumului de energie sau de fluide, servicii
de telecominicaţii, de gestiune şi de control
la distanţă de dispozitive, de echipamente şi
de sisteme de măsurare, de analiză şi de
supraveghere (control) al consumului de energie
în domeniul mobilității electrice, servicii de
telecomunicaţii şi gestionare de la distanţă de
informaţii, date,
sunete şi/sau imagini asistate sau nu de
calculator, printr-o reţea de tip internet, destinate
întreţinerii de
instalaţii de stocare şi/sau de distribuţie de gaz,
de căldură şi/sau de electricitate, servicii de
telecomunicaţii şi gestionare de la distanţă de
informaţii, date, sunete şi/sau imagini asistate
sau nu de calculator, printr-o
reţea de tip internet, destinate întreţinerii de
staţii de încărcare pentru vehiculele electrice, de
instalații
electrice, precum și de orice alte instalații,
aparate, instrumente, dispozitive și sisteme din
domeniul mobilității electrice, servicii de afişaj
electronic de date transmise la distanţă şi
închiriere de aparate de
telecomunicaţie permiţând urmărirea de la
distanţă a consumului de energie sau fluide,
servicii de afişaj
electronic de date transmise la distanţă
şi închiriere de aparate de telecomunicaţie
permiţând urmărirea de
la distanţă a consumului de energie în domeniul
mobilității electrice.
39. Transport, distribuție si furnizare de
energie, inclusiv în domeniul mobilității electrice,
informaţii şi
consiliere în materie de stocare, transport,
distribuţie şi furnizare de energie, inclusiv în
domeniul mobilității electrice, stocare de gaze
naturale şi gaz lichefiat, servicii de comprimare,
de contorizare, de odorizare,
de regazeificare şi de analizare a gazelor
naturale în vederea operaţiunilor de transport,
distribuire şi
furnizare.
40. Generarea de energie electrică, producție
de energie electrică, producţie de energie
plecând de la energiile
regenerabile mai ales, termică, climatică,
geotermică, eoliană, solară, hidraulică sau
obţinută din biomasă,
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închiriere de generatoare de energie, închiriere
de staţii de încărcare pentru vehiculele electrice,
de instalații
electrice, precum și de orice alte instalații,
aparate, instrumente, dispozitive și sisteme din
domeniul mobilit
ății electrice, transformare de biomasă în
vederea producerii de energie, informaţii în
materie de
procesare a biomasei şi de instalaţii de
producere a energiei, prelucrarea gazului natural
si a gazului
lichefiat, lichefiere şi regazeificare a gazului
natural, servicii de informare si de consiliere in
domeniile
mentionate, triere şi reciclare de deşeuri şi de
materii prime de recuperare pentru producerea
de, servicii de informaţii financiare prin telefon în
domeniul energiei.
41. Educaţie, formare, organizare de concursuri,
de expoziţii şi de jocuri în scop educativ,
publicare de cărţi şi
de periodice şi producţie de filme din domeniul
energiei, al dezvoltării durabile şi protecţiei
mediului,
inclusiv din domeniul mobilității electrice, servicii
educative cu privire la sensibilizarea societăţilor
publice sau private, a promotorilor publici sau
privaţi, a artizanilor, firmelor industriale sau
colectivităţilor
teritoriale faţă de nevoile tehnologice şi de
interoperabilitate în domeniul energiei, inclusiv
din domeniul
mobilității electrice.
42. Servicii de inginerie, precum şi servicii de
analizare, de cercetare şi de expertize tehnice în
domeniul
energiei, inclusiv în domeniul mobilității electrice,
servicii de design, întreţinere, actualizare şi
instalare
de software în domeniile energetice şi dezvoltării
durabile, inclusiv în domeniul mobilității electrice,
consiliere tehnică şi de inginerie referitoare la
instalaţiile de producere, stocare, distribuţie şi
furnizare de
energie, consiliere tehnică şi de inginerie
referitoare la staţiile de încărcare pentru
vehiculele electrice, la
instalațiile electrice, precum și la orice alte
instalații, aparate, instrumente, dispozitive și
sisteme din
domeniul mobilității electrice, prospecţiuni în
domeniul petrolului şi gazelor naturale, elaborare
de
planuri de construcţie în domeniul energiei,
mai ales de terminale metaniere, reţele de
transportare a gazelor

şi instalaţii de stocare de gaze naturale,
expertize geologice, cercetare şi dezvoltare de
noi produse pentru
terţi în domeniul energiei, inclusiv în domeniul
mobilității electrice, consiliere tehnică şi
consultanţă din
partea inginerilor pentru gestionarea de instalaţii
industriale care funcţionează cu orice tip de
energie,
gestionarea de instalaţii de stocare de gaze
naturale, precum şi reţele de distribuţie şi
furnizare a gazelor şi
electricităţii, consiliere tehnică şi consultanţă din
partea inginerilor pentru gestionarea de staţii de
încărcare pentru vehiculele electrice, de instalații
electrice, precum și de orice alte instalații,
aparate,
instrumente, dispozitive și sisteme din domeniul
mobilității electrice, analiză (studii de proiecte
tehnice) şi
cercetări tehnice industriale referitoare la
domotică şi la reţelele inteligente (reţele de
distribuţie de energie
utilizând tehnologii informatice pentru
îmbunătăţirea raportului dintre cererea şi oferta
de energie), analiză
(studii de proiecte tehnice) şi cercetări tehnice
industriale în domeniul mobilității electrice,
servicii de
controlul calităţii constând din extrase tehnice
referitoare la instalaţii, măsuri şi extrase privind
starea
acestora, servicii de controlul calităţii constând
din extrase tehnice referitoare la staţii de
încărcare pentru
vehiculele electrice, la instalații electrice, precum
și la orice alte instalații, aparate, instrumente,
dispozitive
și sisteme din domeniul mobilității electrice,
măsuri şi extrase privind starea acestora, studii
şi analize
tehnice şi diagnostice (prestate de ingineri)
pentru implantarea de instalaţii de punere la
dispoziţie şi/sau de
producere şi/sau de distribuţie a energiei şi
anume a electricităţii, a gazului, a căldurii şi apei,
studii,
cercetări şi expertize (lucrări ale inginerilor) în
domeniul energiei, al mediului şi al dezvoltării
durabile,
inclusiv în domeniul mobilității electrice,
consiliere şi informaţii tehnice referitoare la
energie, la controlul
energiei, inclusiv în domeniul mobilității electrice,
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
functionează cu ajutorul oricărui tip de energie,
expertize tehnice în domeniul producerii de
energie electrică
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, eoliană, solară, hidraulică, geotermică, termică,
de energii regenerabile.
45. Gestiune tehnică de instalaţii de producere,
de stocare, de procesare şi de distribuţie de
energie, şi anume
controlul privind siguranţa instalaţiilor, gestiune
tehnică de staţii de încărcare pentru vehiculele
electrice,
de instalații electrice, precum și de orice alte
instalații, aparate, instrumente, dispozitive și
sisteme din
domeniul mobilității electrice, şi anume
controlul privind siguranţa acestora, servicii de
supraveghere de
instalaţii de stocare de gaze naturale şi de reţele
de distribuţie de gaz natural sau de electricitate,
servicii
de supraveghere de staţii de încărcare pentru
vehiculele electrice, de instalații electrice,
precum și de orice
alte instalații, aparate, instrumente, dispozitive
și sisteme din domeniul mobilității electrice,
consultanţă
în materie de siguranţa instalaţiilor de stocare a
gazului natural şi a reţelelor de distribuţie de gaz
natural
sau de electricitate, consultanţă în materie de
siguranţa staţiilor de încărcare pentru vehiculele
electrice,
instalațiilor electrice, precum și a oricăror alte
instalații, aparate, instrumente, dispozitive și
sisteme din
domeniul mobilității electrice.

───────

(210) M 2019 08371
(151) 22/11/2019
(732) ROMANESQUE JEWELRY, STR.

TUNSULUI NR. 10, JUDETUL
TULCEA, TULCEA, 82003,
TULCEA, ROMANIA

(540)

LAJUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.03

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

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2019 08372
(151) 22/11/2019
(732) NOVARTIS AG , SWITZERLAND ,

BASEL, 4002, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ABATIXENT

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2019 08373
(151) 22/11/2019
(732) NOVARTIS AG , SWITZERLAND ,

BASEL, 4002, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
XIREBA

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────
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(210) M 2019 08374
(151) 23/11/2019
(732) DABICO TOP SOLUTIONS SRL,

STR. SARGUINTEI NR. 39, AP. 17,
JUD. MURES, TARGU MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

dVINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.25;
04.05.15; 04.05.21

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 08376
(151) 23/11/2019
(732) NETSTIL SRL, STR. MATEI

BASARAB NR. 4B, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

EXQUISITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2019 08377
(151) 24/11/2019
(732) EXCLUSIVE PARTENERS FIR

LIFE SRL, STR. CAPSUNILOR NR.
22, SAT PREAJBA, JUD. DOLJ,
COMUNA MALU MARE, DOLJ,
ROMANIA

(540)
SECRETO

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

29. Carne, carne tocată, carne afumată, carne
uscată, carne congelată, carne procesată, carne
proaspătă, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne friptă, carne
afumată, carne conservată, carne sărată, carne
liofilizată, carne criodesicată, carne și produse
din carne, carne de vită, pârjoale din carne, carne
uscată sfărâmată, carne pentru cârnați, găluște
(din carne), înlocuitori de carne, gelatine
de carne, carne de curcan, paste de carne, carne
de mânzat, hamburgeri de carne, carne de rață,
carne de crab, conserve de carne, carne de porc,
carne de vânat, aspic de carne, carne de pasăre
supracongelată, carne de vită feliată, carne de
pui congelată, carne proaspătă de pasăre, ragut
(tocăniță cu carne), carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne de curcan gătită, carne
de pui proaspătă, carne de scoici
uscată, carne de pește uscată, carne de pasăre
congelată, carne de vită preparată, carne prajită
de pui, carne de pasăre gătită, carne de porc
conservată, lapte, lapte aromat, lapte degresat,
lapte ecologic, lapte acidofil, lapte deshidratat,
lapte covăsit, lapte fermentat, lapte condensat,
lapte bătut, lapte praf, lapte de orez (înlocuitor
de lapte), lapte de oaie, lapte de vacă, lapte de
capră, iaurt, iaurturi aromate,
iaurturi cremoase, deserturi din iaurt, iaurt de
băut, iaurt de soia, iaurturi de băut, băuturi
făcute din iaurt, skyr (iaurt tipic islandez), băuturi
pe bază de iaurt, iaurt preparat din lapte
de capră, fructe deshidratate, fructe coapte,
fructe confiate, fructe congelate, fructe uscate,
fructe glasate, fructe feliate, fructe tăiate, fructe
fermentate, fructe preparate, fructe congelate,
fructe gătite, fructe conservate, fructe la borcan,
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conserve de fructe, fructe lychee procesate,
marmeladă din fructe, pectină din fructe, jeleuri
de fructe.

───────

(210) M 2019 08378
(151) 24/11/2019
(732) SC BRÂU MUNTENESC SRL,

STR. MALU ROSU NR. 98, BL.
35 B, PARTER, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, 100490, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
BRÂU MUNTENESC

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 08379
(151) 24/11/2019
(732) SC MIARBAL PROD SRL, STR.

GH. CONSTANTINESCU NR.
92, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810330, BRĂILA, ROMANIA

(540)
Ceaunul cu bunătăți

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate.

───────

(210) M 2019 08381
(151) 24/11/2019
(732) BALANEAN RODICA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. TIGLARI NR. 1, BL. B1, SC.
D, AP. 95, JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PASTE FĂINOASE Firicelli

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
29.01.12; 26.05.02; 05.07.02; 26.01.03;
07.01.13

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

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

───────
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(210) m 2019 08382
(151) 24/11/2019
(732) DELIS SRL, STR. PRINCIPALĂ NR.

115, JUD. VÂLCEA, MIHĂILEȘTI,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

casa ferrara

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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) M 2019 08383
(151) 24/11/2019
(732) SIDE GRUP SRL, STR. FELNAC

NR. 1000, C.P. 2900, JUD. ARAD,
FELNAC, ARAD, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

bioside Stăpânim natura
prin a ne supune ei

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
05.11.02

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.

───────


