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Cereri Mărci publicate în 31/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07578 24/10/2019 PRO AGRO SERVICE

CONSULTING SRL
Ikel

2 M 2019 07579 24/10/2019 PRO AGRO SERVICE
CONSULTING SRL

AMBRIUS

3 M 2019 07580 24/10/2019 SC OSTROVIT SA DOMENIILE OSTROV
RESERVE LEGIO

4 M 2019 07581 24/10/2019 Georgian Raitmaer
Dorian Radu

zoomout

5 M 2019 07582 24/10/2019 EWINE DISTRIBUTION STORE
S.R.L.

WINEBOX

6 M 2019 07584 24/10/2019 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

FARES 1929 SOMN PROFUND

7 M 2019 07585 24/10/2019 Raluca-Irina Taloş Lazăr RIGOLO Boutique

8 M 2019 07587 24/10/2019 CĂTĂLIN MIRCEA BRICIU Linnify

9 M 2019 07588 24/10/2019 CONSILIUL NAŢIONAL AL
ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE
MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

ROMANIA TECH NATION

10 M 2019 07589 24/10/2019 SC DUNAV MEDIA SRL RADIO GIURGIU

11 M 2019 07590 24/10/2019 RAIFFEISEN BANK SA OPEN4BIZ WORKSPACE BY
Raiffeisen BANK

12 M 2019 07591 24/10/2019 MIGRAVIP SRL MONARCH FOR MEN

13 M 2019 07592 24/10/2019 RAIFFEISEN BANK SA Raiffeisen FlexiCard

14 M 2019 07594 24/10/2019 DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

ANAIS empathic approach

15 M 2019 07595 24/10/2019 EPN BIOCOSMETICS
HEALTH&BEAUTY SRL

EPN BIOCOSMETICS.H&B

16 M 2019 07596 24/10/2019 SAMER TN SRL NOVA GLASSWARE

17 M 2019 07597 24/10/2019 DEXELL SPEDITION SRL DEXELL SPEDITION

18 M 2019 07599 24/10/2019 BRD ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
S.A.

INVEST BENEFIT+

19 M 2019 07600 24/10/2019 CORECT 2000 SRL LOOWOKO

20 M 2019 07602 24/10/2019 ATHENEUM CONSTRUCT SRL OptimusAT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2019 07603 24/10/2019 ASOCIATIA SPORTIVA

METROPOLITAN
ESTUDIANTES FOTBAL CLUB

FOTBAL CLUB
METROPOLITAN SPORTUL
STUDENTESC



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/10/2019

(210) M 2019 07578
(151) 24/10/2019
(732) PRO AGRO SERVICE

CONSULTING SRL, STR.
METALURGIEI NR. 8, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Ikel

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07579
(151) 24/10/2019
(732) PRO AGRO SERVICE

CONSULTING SRL, STR.
METALURGIEI NR. 8, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
AMBRIUS

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07580
(151) 24/10/2019
(732) SC OSTROVIT SA, STR. REGIEI

NR. 1, JUD. CONSTANŢA,
OSTROV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
DOMENIILE OSTROV

RESERVE LEGIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii) din
arealul Ostrov.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 07581
(151) 24/10/2019
(732) Georgian Raitmaer, BD.

BASARABIA NR. 63, BL. M28, ET.
5, AP. 22, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Dorian Radu, STR. DOBROEȘTI
NR. 25P, AP. 4, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 022341,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

zoomout
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07582
(151) 24/10/2019
(732) EWINE DISTRIBUTION STORE

S.R.L., STR. LT. GRIGORE
STAMATESCU NR. 1, CAMERA
NR. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WINEBOX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17; 29.01.13; 26.04.02

(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,
galben

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

35. Regruparea produselor diverse în avantajul
terţilor (cu excepția transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii oferite de lanţuri
de magazine, servicii magazin on-line, servicii
de comert şi de informare a consumatorilor,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
42. Creare de web-site.

───────

(210) M 2019 07584
(151) 24/10/2019
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR.PLANTELOR
NR.50, JUD.HUNEDOARA,
ORASTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

FARES 1929 SOMN PROFUND

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 05.03.14; 05.03.15; 05.05.20;
27.07.24

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

3. Uleiuri esenţiale, , creme, geluri, unguente, cu
scop cosmetic.
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, soluţii şi băuturi din
plante medicinale, cu scop medical.

───────
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(210) M 2019 07585
(151) 24/10/2019
(732) Raluca-Irina Taloş Lazăr, STR.

EDUARD CAUDELLA NR.21,
JUD.CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

RIGOLO Boutique

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 02.09.08

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

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07587
(151) 24/10/2019
(732) CĂTĂLIN MIRCEA BRICIU, STR.

MOȚILOR NR. 174, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

Linnify

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.01.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (PANTONE
319U, PANTONE 321C, PANTONE
2217C)

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

9. Software de blog-uri, software de
management de conținut, software de control
de conținut, software pentru administrarea
conținutului web (WCM), software CMS (sistem
de gestionare a conținutului), software care
permite funizarea de informații prin internet,
software pentru gestionarea conținutului la
nivel de întreprindere (ECM), software care
permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software care permite furnizarea de medii
electronice prin rețele de comunicare, aplicații
software.
42. Consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii de duplicare
și conversie a datelor, criptografierea datelor
și servicii de codificare, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de
software, dezvoltare software, programare și
implementare.

───────

(210) M 2019 07588
(151) 24/10/2019
(732) CONSILIUL NAŢIONAL AL

ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE
MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA,
PŢA. WALTER MĂRĂCINEANU NR.
1-3, INTRAREA 1, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIA TECH NATION
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(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 07589
(151) 24/10/2019
(732) SC DUNAV MEDIA SRL, STR.

DECEBAL BL. 60/2D, AP. 23, ET. 1,
SC. B, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
RADIO GIURGIU

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

38. Telecomunicaţii, include în principal
serviciile care permit cel puţin unei persoane
să comunice cu altă persoană prin mijloace
senzoriale, permiterea unei persoane să
vorbească cu altă persoană, stabilirea unei
comunicări orale sau vizuale a unei persoane
cu altă persoană (radio şi televiziune),
transmiterea de mesaje de la o persoană
la alta, servicii care constau în principal
în difuzarea programelor de radio sau de
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, servicii de telecomunicaţii, furnizarea
de camere de chat pe internet, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la o
reţea globală de computere.
41. Servicii de divertisment, servicii de
compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, publicarea online

a cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, prezentarea prestaţiilor live,
divertisment radio, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
educaţie religioasă.

───────

(210) M 2019 07590
(151) 24/10/2019
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.
2-7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OPEN4BIZ WORKSPACE
BY Raiffeisen BANK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.15; 29.01.13; 26.04.16

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2019 07591
(151) 24/10/2019
(732) MIGRAVIP SRL, BD. DIMITRIE

CANTEMIR NR. 2B, SECTOR 4,
BUCURESTI, 02311, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MONARCH FOR MEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.24; 26.04.16

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

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

───────

(210) M 2019 07592
(151) 24/10/2019
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.
2-7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Raiffeisen FlexiCard

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 07594
(151) 24/10/2019
(732) DEVIMARK AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ANAIS empathic approach

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.24

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

38. Comunicare prin bloguri online.
41. Servicii de editare, scriere de discursuri,
altele decât cele pentru scopuri publicitare,
publicare de materiale
educative, publicarea de materiale multimedia
online, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de
proprietate intelectuală, publicare de materiale
tipărite, inclusiv în format electronic, altele decât
cele de uz
publicitar, servicii educaționale de tip coaching,
coaching personal (formare).

───────
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(210) M 2019 07595
(151) 24/10/2019
(732) EPN BIOCOSMETICS

HEALTH&BEAUTY SRL, STR.
PĂDURII NR. 13, COMUNA
TÂRGŞORU VECHI, JUDEŢUL
PRAHOVA, SAT STĂNCEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

EPN BIOCOSMETICS.H&B

(531) Clasificare Viena: 03.09.18; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.02

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

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

───────

(210) M 2019 07596
(151) 24/10/2019
(732) SAMER TN SRL, STR. LINIA

DE CENTURA NR. 17, SPAŢIUL
COMERCIAL NR. 227, SITUAT ÎN
HALA C DIN COMPLEXUL CHINA
TOWN, COM. AFUMAŢI, JUD.
ILFOV, SAT AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(740) 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

(540)

NOVA GLASSWARE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.18

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

clase:
21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35.  Servicii de agenţii de import-export,
regruparea la un loc în avantajul tertilor a
diverselor produse în mod special a celor din
sticlă, porţelan şi faianţă (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vada şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teteshopping.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/10/2019

(210) M 2019 07597
(151) 24/10/2019
(732) DEXELL SPEDITION SRL, STR.

TELEGRAFULUI NR. 1, AP. 3, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300125, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DEXELL SPEDITION

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.03.15; 07.11.10

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

clase:
39. Transport rutier, servicii de transport,
transport de marfă, transport de mărfuri,
transport terestru de mărfuri.

───────

(210) M 2019 07599
(151) 24/10/2019
(732) BRD ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

S.A., STR. GHEORGHE POLIZU
NR. 58-60, ET. 8 (ZONA 3) ŞI 9,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011062,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INVEST BENEFIT+

(531) Clasificare Viena: 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.07; 24.13.25

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2685
C, HEX #330072)

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

36. Asigurare bancară, asigurare de viață,
investiții bancare, investiție financiară.

───────

(210) M 2019 07600
(151) 24/10/2019
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LOOWOKO

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

9. Cabluri telefonice, transmițătoare telefonice,
comutatoare telefonice, port telefon mobil,
modemuri pentru telefon, prize de telefon,
prize pentru telefon, receptoare de telefon,
terminale de telefonie, cabluri telefonice
electrice, fire telefonice magnetice, instalații
telefonice pentru automobile, cutii ramificație
cabluri telefonice, aparate telefonice fără
fir, comutatoare digitale de telefonie,
curele pentru telefonul mobil, centrale
telefonice electronice, centrală telefonică
automată, cartele telefonice codificate, centrale
telefonice private, roboți telefonici, receptoare
telefonice, fire de telefon, încărcătoare,
încărcătoare USB, încărcătoare portabile,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare pentru vaporizatoare,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru țigarete electronice, încărcătoare pentru
mașini electrice, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare USB pentru
țigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare de rețele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, dispozitive de încărcat
baterii pentru autovehicule, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumători,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare de baterii
de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane, telefoane fără fir, huse
pentru telefoane, telefoane de mașină,
căști pentru telefoane, conectoare pentru
telefoane, telefoane cu Internet, baterii pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/10/2019

telefoane, multiplexoare pentru telecomunicații,
cabluri de telecomunicații, echipamente de
telecomunicații, rețele de telecomunicații,
aparate de telecomunicații, software de
telecomunicatii, telefoane cu bandă triplă,
tastaturi pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane mobile,
software pentru telefoane mobile, fețe pentru
telefoane celulare, tastaturi pentru telefoane
inteligente, afișaje pentru telefoane mobile,
afișaje pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane inteligente, ochelari 3D pentru
televizor, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, căști pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
etuiuri pentru telefoanele celulare, cabluri de
conectare pentru telefon, capete pentru cablu de
telefon, aparate de înregistrare pentru telefon,
huse pentru receptoare de telefon, software
pentru telefonie prin calculator, prize de extensie
pentru telefoane, telefoane mobile folosite
în vehicule, echipamente de telefonie prin
calculator, cabluri USB pentru telefoane mobile,
huse pentru telefoane (special adaptate), cutii
adaptate pentru telefoane mobile, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, aplicații software
pentru telefoane mobile, dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, programe informatice pe
telefonul mobil, memorii externe pentru telefoane
celulare, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, cartele telefonice preplătite,
codate magnetic, dispozitive electronice de
apelare telefonică, tonuri de apel pentru telefon
(descărcabile), huse din piele pentru telefoane
mobile, imagini grafice descărcabile pentru
telefoane mobile, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, telefoane mobile cu sisteme fax
incorporate, software și platforme digitale
de telefonie, dispozitive „mâini-libere" pentru
telefoane celulare, telefoane inteligente sub
formă de ochelari, conectoare pentru telefoane
mobile pentru vehicule, huse din piele pentru
telefoane inteligente, module de afișare pentru
telefoane mobile, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, surse de alimentare
pentru telefoane inteligente, aparate telefonice
cu ecran și tastatură, seturi de căști pentru
telefoanele mobile, capace mufă antipraf pentru
telefoanele mobile, huse din hârtie pentru
receptoare de telefon, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, căști fără fir

folosite cu telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, telefoane inteligente sub formă de ceas
de mână, dispozitive "mâini libere" (hands-
free) pentru telefoane mobile, suporturi de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
căști de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
software care permite transmisia de fotografii
către telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
cupoane care pot fi descărcate electronic pe
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, telefoane inteligente
care se poartă în combinație cu hainele, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate.

───────

(210) M 2019 07602
(151) 24/10/2019
(732) ATHENEUM CONSTRUCT SRL,

STR. C. CALARASILOR NR. 319,
BL. B1, AP. 129, JUDEȚUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)

OptimusAT

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

clase:
9. Camere video de supraveghere, camere
video adaptate în scop de supraveghere,
camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, aparate de supraveghere vizuală,
aparate electrice de supraveghere, sisteme
de supraveghere video, aparate electronice
de supraveghere, aparate pentru supraveghere
de securitate, roboți pentru supraveghere
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de securitate, dispozitive electronice de
supraveghere pentru bebeluși, dispozitive
pentru ascultarea și supravegherea bebelușilor,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, aparate pentru măsurarea
distanțelor, aparate pentru măsurarea distanței,
aparate de măsurare a lungimii, aparate
pentru măsurarea adâncimii suprafeței de
rulare a anvelopelor, aparate pentru măsurarea
temperaturii, de uz casnic, aparate pentru
măsurarea temperaturii, de uz industrial.
10. Pulsometre, pulsoximetre (aparate
medicale), aparate pentru monitorizarea
pulsului, aparate pentru măsurarea pulsului,
dispozitive pentru măsurarea pulsului (aparate
medicale), aparate pentru măsurarea pulsului,
de uz medical, lasere care produc fascicule laser
pulsatorii (de uz medical).
21. Pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare de parfum (goale), pulverizatoare
de parfum, pulverizatoare de uz casnic,
pulverizatoare pentru parfum (comercializate
fără conținut).

───────

(210) M 2019 07603
(151) 24/10/2019
(732) ASOCIATIA SPORTIVA

METROPOLITAN ESTUDIANTES
FOTBAL CLUB, STR. STIRBEI
VODA NR. 104-106, PARTER,
BIROUL 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FOTBAL CLUB
METROPOLITAN

SPORTUL STUDENTESC

(531) Clasificare Viena: 24.01.03; 24.01.05;
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────



ERATĂ 
                                                            
 
 
            La depozitul M 2019 07353, din 15.10.2019, publicat în data de 22.10.2019, 
dintr-o eroare materială serviciile din clasa 35 au fost detaliate în mod eronat. 
 
                                                                                                           
            Corect este: 
 
Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrație comercială; lucrări de birou; 
analiza tendințelor de afaceri; servicii de informații statistice în afaceri; intermediere de 
afaceri comerciale pentru terți; furnizare de informații statistice de afaceri; consultanță în 
afaceri privind marketingul strategic; consultanță în afaceri pentru persoane particulare; 
managementul proiectelor de afaceri pentru terți; servicii pentru dezvoltarea strategiei 
de afaceri; consultanță în domeniul strategiilor de afaceri; consultanță privind pregătirea 
statisticilor de afaceri; servicii de externalizare (asistență în afaceri); analiză economică 
în scopuri de afaceri; asistență și consultanță privind managementul afacerilor; 
consultanță în managementul și organizarea afacerilor; îndrumări în organizarea și 
conducerea afacerilor; servicii de consultanță în managementul afacerilor; servicii de 
consultanță pentru conducerea afacerilor; servicii de consultanță în administrarea 
afacerilor; servicii de consultanță privind planificarea afacerilor; servicii de cercetare în 
domeniul afacerilor; cercetare și studii în domeniul afacerilor; consultanță privind 
constituirea și derularea afacerilor; servicii de evaluare a riscurilor afacerilor; furnizare 
de asistență în managementul afacerilor; servicii de consiliere privind administrarea 
afacerilor; consiliere privind organizarea și administrarea afacerilor; servicii de analiză în 
managementul afacerilor; servicii pentru strategia și planul de afaceri; servicii de 
consultanță în afaceri privind marketingul; servicii de consultanță în afaceri privind 
producția; obținerea de statistici de afaceri (pentru terți); managementul și consultanța 
în procesele de afaceri; servicii de specialitate privind eficiența în afaceri; servicii de 
cercetare și informații în afaceri; furnizare de informații comerciale și de afaceri; 
organizare de demonstrații în scopuri de afaceri; elaborare de rapoarte pentru proiecte 
de afaceri; redactare de studii pentru proiecte de afaceri; furnizare de informații de 
marketing în afaceri; elaborare de informații statistice în domeniul afacerilor; 
organizarea și managementul afacerilor, inclusiv administrarea personalului; 
consultanță profesională cu privire la administrarea afacerilor; consultanță și informații 
privind managementul afacerilor comerciale; consultanță privind conducerea afacerilor 
pentru întreprinderi industriale; administrarea afacerilor magazinelor de comerț cu 
amănuntul; administrare în materie de evaluare a afacerilor; consultanță în materie de 
eficiență a afacerilor; asistență în managementul și exploatarea afacerilor comerciale; 
servicii de consultanță (comercială) privind managementul afacerilor; administrare în 
materie de planificare a afacerilor; consultanță cu privire la evaluări ale afacerilor; 
furnizare de informații statistice în materie de afaceri; servicii de examinare a 
managementului și organizării afacerilor; servicii de asistență și consultanță în 
managementul afacerilor; consultanță în domeniul managementului afacerilor și al 
marketingului; evaluări referitoare la administrarea afacerilor în întreprinderile 



comerciale; servicii de consultanță în materie de management al afacerilor; servicii de 
consultanță privind managementul afacerilor și operațiile comerciale; servicii de 
consultanță în managementul afacerilor pentru întreprinderi industriale; servicii de 
consultanță în managementul afacerilor pentru întreprinderi comerciale; colectare de 
date statistice în scopuri comerciale sau pentru afaceri; estimări și evaluări de afaceri în 
materie de aspecte comerciale; servicii de consultanță în materie de organizare și 
managementul afacerilor; managementul afacerilor și consultanță în materie de 
organizare a întreprinderii; consultanță în administrarea afacerilor cu privire la aspecte 
legate producție; asistență pentru întreprinderi industriale în legătură cu conducerea 
afacerilor lor; realizare de sondaje online de cercetare în domeniul administrării 
afacerilor; asistență și consultații în legătură cu organizarea ș i managementul 
afacerilor; pregătire de studii de proiect referitoare la aspecte legate de afaceri; 
realizarea de studii de proiect referitoare la aspecte legate de afaceri; consultanță în 
managementul și organizarea afacerilor, în domeniul administrării de personal; 
informații sau solicitări de informații în domeniul afacerilor și al marketingului; asistență 
și consultanță în materie de administrare și organizare a afacerilor; servicii de 
consultanță în afaceri privind implementarea de sisteme de management al calității; 
publicitate și marketing; consultanță în marketing; informații de marketing; consultanță 
privind marketingul; efectuarea studiilor de marketing; consultanță profesională în 
marketing; analiza tendințelor de marketing; consultanță în marketing comercial; 
consultanță privind managementul marketingului; consultanță pentru managementul 
marketingului; analiza în domeniul marketingului; întocmire de planuri de marketing; 
servicii de publicitate și marketing; consultanță în publicitate și marketing; efectuarea de 
studii de marketing; servicii de consultanță în marketing; furnizare de informații de 
marketing; investigații privind strategia de marketing; elaborare de studii de marketing; 
servicii de consultanță privind marketingul; servicii de consiliere privind marketingul; 
furnizare de informații privind marketingul; evaluări statistice ale datelor de marketing; 
analiză de marketing în domeniul imobiliar; consultanță în materie de marketing direct; 
servicii de planificare pentru studii de marketing; cercetarea de piață și studii de 
marketing; furnizare de servicii de consiliere în marketing pentru producători; servicii de 
cercetare cu privire la publicitate și marketing; consultanță pentru întreprinderi în 
materie de gestionare a marketingului; managementul afacerilor de programe de 
rambursare pentru alte persoane; consiliere privind analiza obiceiurilor de cumpărare 
ale consumatorilor; informații și asistență comerciale pentru consumatori; informare și 
consiliere comercială pentru consumatori în alegerea produselor și serviciilor; servicii de 
evaluare a costurilor; negociere de tranzacții comerciale pentru terți; negociere de 
contracte comerciale pentru alte persoane; negociere și încheiere de tranzacții 
comerciale pentru terți; negociere de contracte privind achiziția și vânzarea de produse; 
sondaje de opinie; elaborare de sondaje de opinie; studii de sondaje de opinie cu privire 
la piață; realizare de studii de piață care implică sondaje de opinie; recrutare de 
personal; servicii de intermediere comercială referitoare la corelarea potențialilor 
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie de finanțare. 


