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Cereri Mărci publicate în 11/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 04423

(151)
04/07/2019

(732)
S.C. VIXEN'S S.R.L.

2 M 2019 04891

04/07/2019

RĂZVAN CĂTĂLIN
BUCUREŞTEANU

ALINNA

3 M 2019 04893

04/07/2019

Prima Guard Force SRL

Prima Guard Force

4 M 2019 04894

04/07/2019

VALTER ZARINI
OLARIU DANIELA
CECCHETTO MARTINO
NASTASIA DAMEAN

ESENTE CERESTI

5 M 2019 04895

04/07/2019

S.C. A&A FREE ZONE RETAIL
S.R.L.

PROMESSE THE ESSENCE OF
GENUINE

6 M 2019 04896

04/07/2019

ANGELICA DASCALU

AWA Angel Wings Art

7 M 2019 04897

04/07/2019

RADU CODRUŢ NIŢULESCU

aromatic

8 M 2019 04898

04/07/2019

METROSENZOR SRL

Etalonul in metrologie

9 M 2019 04899

04/07/2019

METROSENZOR SRL

Etalonul in servicii de metrologie

10 M 2019 04900

04/07/2019

S.C. ELIDOR S.R.L.

FLAMMINGO GEL PASAREA
FOCULUI

11 M 2019 04901

04/07/2019

LA VASU SRL

LA VASU RESTAURANT
CU TRADIŢII ŞI MOFTURI
BOIEREŞTI

12 M 2019 04902

04/07/2019

CORAMET IMPORT-EXPORT
SRL

corametro

13 M 2019 04903

04/07/2019

SCOALA DE VALORI

Arcademia

14 M 2019 04904

04/07/2019

SC MEDIAFAX SA

Monitorul Justiţiei

15 M 2019 04905

04/07/2019

SC MEDIAFAX SA

MAS REVIEW

16 M 2019 04906

04/07/2019

SC MEDIAFAX SA

Monitorul de Știri

17 M 2019 04907

04/07/2019

SC MEDIAFAX SA

MAS TALKS

18 M 2019 04908

04/07/2019

SC MEDIAFAX SA

Monitorul Apărării și Securității

19 M 2019 04909

04/07/2019

SC MEDIAFAX SA

Monitorul Partidelor

20 M 2019 04910

04/07/2019

SC MEDIAFAX SA

Defence & Security Monitor

21 M 2019 04912

04/07/2019

TORUNSKIE ZAKLADY
MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH SA

milene

22 M 2019 04915

04/07/2019

GHEORGHE-LAURENŢIU
GUŢU

JARRIVE

2

(540)
Vixen Studio
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 04916

(151)
04/07/2019

(732)
DETAILS MEDIA SRL

AUDIOFOAM

24 M 2019 04917

04/07/2019

DETAILS MEDIA SRL

HD FOAM (HEAVY FOAM)

25 M 2019 04918

04/07/2019

SC APISROM SRL

MIERE CREMA

26 M 2019 04919

04/07/2019

SC APISROM SRL

CIOCO MIERE

27 M 2019 04921

04/07/2019

EXCLUSIVE PARTENERS FOR GO PANDA
LIFE SRL

28 M 2019 04923

04/07/2019

S.C. BLACK SEA SUPPLIERS
S.R.L.

INNOFLOOR underfloor heating
system

29 M 2019 04924

04/07/2019

S.C. BLACK SEA SUPPLIERS
S.R.L.

INNOPEX

30 M 2019 04925

04/07/2019

SC BLACK SEA SUPPLIERS
SRL

INNO

31 M 2019 04926

04/07/2019

SC AICORE CONSUMER SRL

D-ORS

32 M 2019 04927

04/07/2019

MIRCEA RADU TEREK

VALVERDE

33 M 2019 04928

04/07/2019

CENTRUL MEDICAL KINETERA KINETERA TERAPIE PRIN
SRL
MIŞCARE

34 M 2019 04929

04/07/2019

SC INTELLIGENT IT SRL

ANTREPRENORIAT PE BUNE

35 M 2019 04930

04/07/2019

EPMC CONSULTING SRL

VALEA IERII arie naturală
protejată

3

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

(540)

M 2019 04423
04/07/2019
S.C. VIXEN'S S.R.L., STR. PROF.
AGRICOLA CARDAŞ NR. 4, ET. 1,
CAMERA 3, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de

producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

Vixen Studio
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(540)

M 2019 04893
04/07/2019
Prima Guard Force SRL, STR.
NOJORID NR. 104, JUDEŢ BIHOR,
NOJORID, BIHOR, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04891
04/07/2019
RĂZVAN CĂTĂLIN
BUCUREŞTEANU, STR. PEŞTERA
SCĂRIŞOARA NR. 1A, BL.
701A, SC. A, AP. 26, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ALINNA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare.

Prima Guard Force
(531)

Clasificare Viena: 24.01.23; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază și
protecție , servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii oferite
de către agenții de pază pentru magazine.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04894
04/07/2019
VALTER ZARINI, STR. VIA DEL
COMUNE NR. 25, MARCON
VENEZIA, 30020, ITALIA
OLARIU DANIELA, SATUL
SFAGET NR. 55, JUDEŢ
VRANCEA, NISTORESTI, 627230,
VRANCEA, ROMANIA
CECCHETTO MARTINO, STR.
VIA GENOVA NR. 2B, , MARCON
VENEZIA, 30020, ITALIA
NASTASIA DAMEAN, STR.
PRINCIPALA NR. 10, JUDEŢ
VRANCEA, MOVILITA, 627210,
VRANCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04895
04/07/2019
S.C. A&A FREE ZONE RETAIL
S.R.L., INCINTA POARTA 1, NR.
CADASTRAL 21251, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

ESENTE CERESTI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Substanțe chimice folosite la fabricarea
produselor de toaletă parfumate.
3. Parfumuri pentru automobile (odorizante),
parfumuri pentru carton (odorizante), parfumuri,
uleiuri parfumate, articole de parfumerie și
odorizante, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
non-electrice de parfum de cameră, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea produselor
parfumate, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii.
35. Servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru parfumare.
───────

PROMESSE THE
ESSENCE OF GENUINE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 26.04.16; 26.13.25
(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).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04896
04/07/2019
ANGELICA DASCALU, STR.
MIHAIL KOGALNICEANU NR.
14, BL. 1K, SC. A, AP. 11, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

AWA Angel Wings Art
(531)

Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, unghii false, sclipici pentru
unghii, cremă pentru unghii, lac de unghii,
ojă de unghii, gel pentru unghii, balsamuri
pentru unghii, preparate cosmetice pentru
unghii, pile abrazive pentru unghii, bază pentru
unghii (produse cosmetice), întăritor pentru
unghii (produse cosmetice), vârfuri pentru
unghii (produse cosmetice), hârtie abrazivă
pentru unghii, primer pentru unghii (produse
cosmetice), lipici pentru întărirea unghiilor,
produse pentru întărirea unghiilor, abţibilduri
pentru decorarea unghiilor, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, loţiuni pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor, preparate
pentru dezinfectarea unghiilor, lac pentru albirea
unghiilor, unghii false de uz cosmetic, unghii
false din metale preţioase, materiale de
acoperire pentru unghi, adezivi pentru fixarea
unghiilor false, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, lac de unghii de uz cosmetic,
preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,

creioane corectoare pentru lacul de unghii,
strat superior pentru lac de unghii, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, dizolvanţi
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, hârtie abrazivă de tip şmirghel pentru
unghii, unghii false pentru degetele de la
picioare, adezivi pentru gene, păr şi unghii
false, produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), produse
pentru machiaj, spray pentru fixarea machiajului,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), baze de machiaj pentru buze (se
folosesc înainte de aplicarea rujului sau glossului pentru a preveni mânjirea sau ştergerea
timpurie a acestora), produse pentru machiaj
multifuncţional, pudre pentru machiaj, produse
pentru machiaj pentru faţă, pudriere cu machiaj,
produse de machiaj pentru piele, produse de
machiaj pentru ochi, creioane de machiaj, pudră
pentru machiaj, seturi de machiaj, fond de
ten (machiaj), farduri pentru truse de machiaj,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
preparate de machiaj pentru faţă şi corp,
creioane pentru gene, produse cosmetice pentru
gene, mascara pentru gene lungi, adezivi pentru
gene, păr şi unghii false, gene, gene false,
vopsele pentru gene, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea genelor
false, sclipici pentru unghii, sclipici pentru faţă,
sclipici pentru corp, sclipici pentru faţă şi corp,
sclipici folosit în scopuri cosmetice, sclipici sub
formă de spray pentru uz cosmetic.
6. Matriţe metalice (mulaj).
8. Pile de unghii, freză electrică pentru unghii,
pile electrice de unghii, pile de unghii pentru
manichiură, cleşti de unghii (unelte manuale),
dispozitive neelectrice de şlefuit unghiile, pile
electrice pentru unghiile animalelor, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), portmatriţe (scule manuale), matriţe pentru stanţat
(unelte acţionate manual), matriţe pentru
utilizare cu unelte manuale.
11. Lămpi de unghii, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor.
16. Şabloane pentru unghii.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
toate serviciile incluse în lista alfabetică din
clasificarea NISA a acestei clase.
41. Cursuri în tehnici de înfrumuseţare, cursuri
de cosmetică, cursuri de formare, coordonare
de cursuri, cursuri de cosmetic, coordonare
de cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
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formare, oferte de cursuri de instruire, furnizare
de cursuri de pregătire, furnizare de cursuri de
instruire, realizare şi coordonare de cursuri de
formare.
44. Servicii de cosmetică, servicii de îngrijire
cosmetică pentru persoane, servicii de analize
cosmetice, servicii de consultanţă cu privire
la tratamentele de înfrumuseţare, manichiură,
servicii de manichiură, servicii de manichiură şi
de pedichiură, servicii prestate de saloane de
manichiură, servicii de manichiură la domiciliu.

de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04897
04/07/2019
RADU CODRUŢ NIŢULESCU,
STR. BUCUREŞTI NR. 51-55, BL.
J131, SC. C, ET. 4, AP. 18, JUDEŢ
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(511)

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.11; 05.03.15
(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă

Etalonul in metrologie

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de verificări metrologice, servicii
analize laborator (servicii de cercetare), servicii
de calibrare (măsurare), servicii de laboratoare
ştiinţifice.

(540)

aromatic

M 2019 04898
04/07/2019
METROSENZOR SRL, STR.
INTERIOARĂ 2 NR. 2, CORP C3,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

M 2019 04899
04/07/2019
METROSENZOR SRL, STR.
INTERIOARĂ 2 NR. 2, CORP C3,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

Etalonul in servicii
de metrologie

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de verificări metrologice, servicii
analize laborator (servicii de cercetare), servicii
de calibrare (măsurare), servicii de laboratoare
ştiinţifice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 04900
04/07/2019
S.C. ELIDOR S.R.L., ŞOS.
GIURGIULUI NR. 109-111, BL.
N, SC. A, ET. 2, AP. 11, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

FLAMMINGO GEL
PASAREA FOCULUI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice pentru înfrumuseţare şi
catifelarea epidermei.
5. Preparate
antireumatice,
antialergice,
calmante şi trofic muscular.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04901
04/07/2019
LA VASU SRL, COM. MARGINEA
NR. 3009, JUD. SUCEAVA,
MARGINEA, 727345, SUCEAVA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, AP. 7, JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

(531)

Clasificare Viena: 11.01.01; 11.03.05;
26.01.16; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04902
04/07/2019
CORAMET IMPORT-EXPORT SRL,
STR. VASILE ALECSANDRI NR.
72A, JUD. MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

corametro

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Coloranti, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, raşini naturale
în stare brută, metale formă de folie sau pulbere
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pasta de
dinţi.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, materiale plastice
extrudate, materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu lacuri, vopsele, coloranţi, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
substanţe de spălare, curăţare, degresare,
cauciuc, materiale plastice şi de etanşare, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice.
───────

LA VASU RESTAURANT
CU TRADIŢII ŞI
MOFTURI BOIEREŞTI
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04903
04/07/2019
SCOALA DE VALORI, STR. GH.
MANU NR. 3, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Arcademia
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.06;
26.11.08; 26.11.12; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:mov
(HEX=#652c90), albastru
(HEX=#00bcf2)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04904
04/07/2019
SC MEDIAFAX SA, STR. NICOLAE
IORGA NR. 5, ET. 3, CAMERA
5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Monitorul Justiţiei

(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12;
24.15.21
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de
desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme
de tipar, panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, almanahuri, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, schiţe / planuri, suporturi pentru
cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie:
calendare, pânze pentru picture, tuburi din
carton, cataloage, carduri/cartele, cromolitografii
(în mai multe culori) / crom, planşete cu
clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou /
capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine din
papier mâche (pastă de hârtie)/statuete din
din papier mâche (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), şerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografică, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicaţii periodice), manuale /
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobile, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare / cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
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muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ştampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic: etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), caractere (numere şi
litere) / litere (caractere), tăbliţe de scris,
hârtie de scris, truse cu instrumente de scris
(papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări (consultanţă)
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare: publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,

studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relaţii
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, Servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilorweb, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
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canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de knowhow (instruire), distribuţie de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte.
42. Servicii de creare şi menţinere de site
web, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor, consultanţă
software pentru calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru

calculatoare, analiza sistemelor informatice,
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor (site-uri web), consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei (ITJ), furnizarea de
informaţii despre tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
platforma ca serviciu (paas), dezvoltare
de platforme de calculatoare, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
furnizarea de informaţii despre tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, programare computerizată.
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MAS REVIEW

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
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semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, pânze pentru
picturi, tuburi din carton, cataloage, carduri/
cartele, cromolitografii (în mai multe culori)/crom,
planşete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de
birou/capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine
din papier mâché (pastă de hârtie)/statuete
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
lucrări de artă litografică, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobilei, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), șabloane (papetărie), caractere
(numere şi litere)/litere (caractere), tăbliţe de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea

panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări (consultanță)
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketingul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
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publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plată per click, consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție

de filme, transfer de know-how (instruire),
distribuție de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, informații despre divertisment,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producția de muzică, servicii de
reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Servicii de creare și menținere de site
web, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, consultanță
software pentru calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor (site-uri web), consultanță în domeniul
tehnologiei informatiei (IT), furnizarea de
informații despre tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanță în tehnologia
telecomunicațiilor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanță în proiectarea site-urilor web,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
furnizarea de informații despre tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
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unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, programare computerizată.
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Monitorul de Știri
(531)

Clasificare Viena: 24.15.02; 24.15.08;
24.15.21; 26.03.01; 26.03.23; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, pânze pentru
picturi, tuburi din carton, cataloage, carduri/

cartele, cromolitografii (în mai multe culori)/crom,
planşete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de
birou/capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine din
papier mâché (pastă de hârtie)/statuete din
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
lucrări de artă litografică, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobilei, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), șabloane (papetărie), caractere
(numere şi litere)/litere (caractere), tăbliţe de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări (consultanță)
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
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consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketingul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plată per click, consultanță
în domeniul managementul, consultanță

în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție
de filme, transfer de know-how (instruire),
distribuție de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, informații
despre educație, tehnoredactare computerizată

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/07/2019

electronică, informații despre divertisment,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producția de muzică, servicii de
reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Servicii de creare și menținere de site
web, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, consultanță
software pentru calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor (site-uri web), consultanță în domeniul
tehnologiei informatiei (IT), furnizarea de
informații despre tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanță în tehnologia
telecomunicațiilor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanță în proiectarea site-urilor web,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
furnizarea de informații despre tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, programare computerizată.
───────
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MAS TALKS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, pânze pentru
picturi, tuburi din carton, cataloage, carduri/
cartele, cromolitografii (în mai multe culori)/crom,
planşete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de
birou/capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine din
papier mâché (pastă de hârtie)/statuete din
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
lucrări de artă litografică, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
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(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobilei, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), șabloane (papetărie), caractere
(numere şi litere)/litere (caractere), tăbliţe de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări (consultanță)
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,

servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketingul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plată per click, consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/07/2019

bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție
de filme, transfer de know-how (instruire),
distribuție de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, informații despre divertisment,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producția de muzică, servicii de
reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de

televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Creare de jocuri video, jocuri pe calculator
(pentru telefonia mobilă) și alte jocuri electronice
și virtuale, servicii de creare și menținere
de site web, crearea și mentenanța site-urilor
web pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, consultanță
software pentru calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor (site-uri web), consultanță în domeniul
tehnologiei informatiei (IT), furnizarea de
informații despre tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanță în tehnologia
telecomunicațiilor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanță în proiectarea site-urilor web,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
furnizarea de informații despre tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, programare computerizată.
───────
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M 2019 04908
04/07/2019
SC MEDIAFAX SA, STR. NICOLAE
IORGA NR. 5, ET. 3, CAMERA
5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC ROMPATENT CONSULTING
SRL, STR. TEPES VODA NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Monitorul Apărării
și Securității
(531)

Clasificare Viena: 24.15.02; 24.15.08;
24.15.11; 26.03.01; 26.03.23; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:kaki, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, pânze pentru
picturi, tuburi din carton, cataloage, carduri/
cartele, cromolitografii (în mai multe culori)/crom,
planşete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de
birou/capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru

desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine
din papier mâché (pastă de hârtie)/statuete
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
lucrări de artă litografică, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobilei, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), șabloane (papetărie), caractere
(numere şi litere)/litere (caractere), tăbliţe de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări (consultanță)
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
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afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketingul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plată per click, consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea

de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție
de filme, transfer de know-how (instruire),
distribuție de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, informații despre divertisment,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producția de muzică, servicii de
reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
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publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Servicii de creare și menținere de site
web, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, consultanță
software pentru calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor (site-uri web), consultanță în domeniul
tehnologiei informatiei (IT), furnizarea de
informații despre tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanță în tehnologia
telecomunicațiilor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanță în proiectarea site-urilor web,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
furnizarea de informații despre tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, programare computerizată.
───────
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M 2019 04909
04/07/2019
SC MEDIAFAX SA, STR. NICOLAE
IORGA NR. 5, ET. 3, CAMERA
5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC ROMPATENT CONSULTING
SRL, STR. TEPES VODA NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Monitorul Partidelor
(531)

Clasificare Viena: 24.15.02; 24.15.08;
24.15.11; 26.03.01; 26.03.23; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, pânze pentru
picturi, tuburi din carton, cataloage, carduri/
cartele, cromolitografii (în mai multe culori)/crom,
planşete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de
birou/capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
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(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine din
papier mâché (pastă de hârtie)/statuete din
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
lucrări de artă litografică, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobilei, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), șabloane (papetărie), caractere
(numere şi litere)/litere (caractere), tăbliţe de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări (consultanță)
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță

profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketingul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plată per click, consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
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publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,
scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție
de filme, transfer de know-how (instruire),
distribuție de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, informații despre divertisment,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producția de muzică, servicii de
reporteri de știri, publicarea online a cărților

și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Servicii de creare și menținere de site
web, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, consultanță
software pentru calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor (site-uri web), consultanță în domeniul
tehnologiei informatiei (IT), furnizarea de
informații despre tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanță în tehnologia
telecomunicațiilor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanță în proiectarea site-urilor web,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
furnizarea de informații despre tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, programare computerizată.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04910
04/07/2019
SC MEDIAFAX SA, STR. NICOLAE
IORGA NR. 5, ET. 3, CAMERA
5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC ROMPATENT CONSULTING
SRL, STR. TEPES VODA NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Defence & Security Monitor
(531)

Clasificare Viena: 24.15.02; 24.15.07;
24.15.21; 26.03.01; 26.03.23; 27.05.01;
29.01.12
(591) Culori revendicate:kaki, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, pânze pentru
picturi, tuburi din carton, cataloage, carduri/
cartele, cromolitografii (în mai multe culori)/crom,
planşete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de
birou/capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine din
papier mâché (pastă de hârtie)/statuete din

din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), șerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
lucrări de artă litografică, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobilei, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), șabloane (papetărie), caractere
(numere şi litere)/litere (caractere), tăbliţe de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări (consultanță)
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
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intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketingul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru coworking, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plată per click, consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor
sportive,
relații
publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise,

scrierea
de
scenarii
în
scopuri
de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea
offset,
servicii
de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire
(imprimare),
procesarea
filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție
de filme, transfer de know-how (instruire),
distribuție de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, informații
despre educație, tehnoredactare computerizată
electronică, informații despre divertisment,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producția de muzică, servicii de
reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
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online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.
42. Servicii de creare și menținere de site
web, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, consultanță
software pentru calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
stocarea electronică a datelor, găzduirea siteurilor (site-uri web), consultanță în domeniul
tehnologiei informatiei (IT), furnizarea de
informații despre tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanță în tehnologia
telecomunicațiilor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanță în proiectarea site-urilor web,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
furnizarea de informații despre tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, programare computerizată.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04912
04/07/2019
TORUNSKIE ZAKLADY
MATERIALOW
OPATRUNKOWYCH SA,
ZOLKIEWSKIEGO 20/26,
POLONIA, 87-100 TORUN,
POLONIA
LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

milene

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse şi articole absorbante pentru
igienă personală: prosoape sanitare, şerveţele
sanitare, absorbante sanitare, scutece pentru
copii şi incontinenţă, ţesături impregnate cu
preparate antimicrobiene, tampoane pentru
menstruaţie.
16. Prosoape de hârtie, şerveţele de hârtie,
batiste din hârtie, hârtie igienică, feţe de
masă din hârtie, şerveţele pentru îndepărtarea
machiajului, foi absorbante pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi, saci pentru
ambalat micul dejun/dejun.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04915
04/07/2019
GHEORGHE-LAURENŢIU GUŢU,
STR. JOZSEF ATTILA NR. 1,
BL. D12/2, SC. B, ET. 3, AP. 8,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA ,
TIMIȘ, ROMANIA
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

intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-line
de
comerţ cu amănuntul şi/sau cu ridicată.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii
de
analiză
industrială
și
de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a
programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

JARRIVE
(531)

Clasificare Viena: 24.01.25; 24.17.02;
27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor de
produse diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii
de vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin
magazine fizice sau online de produse diverse,
gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin

M 2019 04916
04/07/2019
DETAILS MEDIA SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 43, BL. 4, SC. B, ET.
6, AP. 70, BUCUREŞTI, 021306,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AUDIOFOAM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04917
04/07/2019
DETAILS MEDIA SRL, ŞOS. MIHAI
BRAVU NR. 43, BL. 4, SC. B, ET.
6, AP. 70, BUCUREŞTI, 021306,
BUCUREȘTI, ROMANIA

HD FOAM (HEAVY FOAM)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
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în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

───────

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

(540)
(511)

M 2019 04918
04/07/2019
SC APISROM SRL, SAT MUNTENII
DE JOS NR. 856, JUDEȚUL
VASLUI, COMUNA MUNTENII DE
JOS, VASLUI, ROMANIA

MIERE CREMA

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

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04921
04/07/2019
EXCLUSIVE PARTENERS FOR
LIFE SRL, STR. CAPSUNILOR NR.
22, JUDEȚUL DOLJ, PREAJBA,
DOLJ, ROMANIA

M 2019 04919
04/07/2019
SC APISROM SRL, SAT MUNTENII
DE JOS NR. 856, JUDEȚUL
VASLUI, COMUNA MUNTENII DE
JOS, VASLUI, ROMANIA

CIOCO MIERE

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

GO PANDA
(531)

Clasificare Viena: 03.01.15; 18.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule,
folii pentru ambalarea alimentelor, hârtie pentru
ambalarea cărților, recipiente din hârtie pentru
ambalare, recipiente pentru ambalare din carton,
recipiente din carton pentru ambalare, recipiente
pentru ambalare cu carton, folii din vâscoză
pentru ambalare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, depozitare
de materiale periculoase, depozitare de
deșeuri petroliere, depozitare de celule umane,
depozitarea produselor în lăzi, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, depozitarea articolelor
de îmbrăcăminte, transportul și depozitarea
gunoiului, ambalarea, ambalare cadouri,
ambalarea mărfurilor, ambalarea produselor,
servicii de ambalare, ambalare de alimente,
ambalare de produse alimentare, servicii de
ambalare a monedelor, servicii de împachetare
și ambalare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04923
04/07/2019
S.C. BLACK SEA SUPPLIERS
S.R.L., B-DUL. AUREL VLAICU
NR. 191, CONSTANŢA, 900498,
CONSTANȚA, ROMANIA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

INNOFLOOR underfloor
heating system
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.11.11;
26.11.12; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04924
04/07/2019
S.C. BLACK SEA SUPPLIERS
S.R.L., B-DUL. AUREL VLAICU
NR. 191, CONSTANŢA, 900498,
CONSTANȚA, ROMANIA
INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

INNOPEX
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.11.11;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04925
04/07/2019
SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,
B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030602

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

INNO

M 2019 04926
04/07/2019
SC AICORE CONSUMER SRL,
STR. ING. TEODOR DRAGU NR.
12, PARTER, CAMERA 1, AP.
1-2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030602

D-ORS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
pentru uz uman, produse farmaceutice pentru uz
uman conţinând diosmectită şi electroliţi.
───────

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.15.01; 26.11.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de răcit, de
producere a vaporilor, de coacere, de uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04927
04/07/2019
MIRCEA RADU TEREK , STR.
ION MORŢUN NR. 8-12, SC.1,
PARTER, AP.6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

VALVERDE

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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04928
04/07/2019
CENTRUL MEDICAL KINETERA
SRL, BD. STEFAN CEL MARE
SI SFANT 26, RR. CADASTRAL
155070-C7, CF NR.155070, JUD.
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

KINETERA TERAPIE
PRIN MIŞCARE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.17; 26.01.14; 02.01.23
(591) Culori revendicate:verde, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04929
04/07/2019
SC INTELLIGENT IT SRL, STR.
ACILIU NR. 22, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550144, SIBIU, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

ANTREPRENORIAT PE BUNE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicatii software, aplicaţii mobile, aplicaţii
pentru circuite specifice integrate, aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicaţii
software
descărcabile
pentru
telefoane
inteligente, aplicaţii de servicii de cloud
computing, aplicaţii de servicii de reţele
sociale prin internet, aplicaţii descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile,
comparatoare, programe înregistrare operate pe
computere, programe pentru computer (software
descărcabil), publicaţii electronice descărcabile,
programe
de
operare
a
computerului
înregistrate, softuri educative, software de
comunicaţii, software video interactiv, software
de calculator, software de decodare, software
de reprezentare tabelară, software pentru
comprimarea datelor, software de realitate
virtuală, software de calculator pentru codificare,
software de prelucrare a datelor, software
de contabilitate, software de calculator
pentru contabilitate inter-rețea în domeniul
telecomunicațiilor, software de contabilitate,
software de calculator pentru contabilitate interrețea în domeniul telecomunicațiilor, programe
de calculator pentru gestiunea proiectelor,
software pentru tehnologia afacerilor, software
de administrare de afaceri, software pentru
gestionarea proceselor de afaceri (BPM).
35. Publicitate, consultanță privind organizarea
de campanii promoționale în afaceri, campanii
de marketing, dezvoltare de campanii
promoționale, pregătire de campanii publicitare,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, contabilitate, servicii
de
contabilitate
și
evidență
contabilă,
consiliere (contabilitate) fiscală, consultanță
fiscală (contabilitate), contabilitate pentru terți,
pregătirea contabilității computerizată, servicii
de contabilitate computerizată, consiliere în
domeniul afacerilor cu privire la contabilitate,
servicii de consultanță și informare cu privire
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la contabilitate, promovare de evenimente
speciale, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
întâlniri de afaceri, organizarea întâlnirilor de
afaceri, planificare a întâlnirilor de afaceri,
organizare și coordonare de întâlniri de
afaceri, servicii de programare a întâlnirilor
(lucrări de birou), organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, servicii de
intermediere comercială referitoare la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consultanță și informații privind
contabilitatea, furnizare de
informații în materie de contabilitate, servicii
în domeniul afacerilor oferite de experți
contabili, consiliere în domeniul afacerilor cu
privire la contabilitate, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, consultanță
în domeniul afacerilor privind finanțarea
dezvoltării, managementul proiectelor de afaceri,
managementul proiectelor de afaceri (pentru
terți), elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, servicii de agenție pentru
organizarea de prezentări de afaceri, întocmire
de prezentări audio și/sau vizuale pentru
afaceri, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare
(promovare) de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, prezentarea (promovarea)
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, prezentare
(promovarea) de produse financiare în mijloace
de comunicare, pentru vânzarea cu amănuntul,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, asistență administrativă în procesul
de prezentare a unui răspuns la cererile
de oferte, demonstrație de vânzare (pentru
terți), organizare de demonstrații în scopuri
de afaceri, administrarea afacerilor, cercetări
de afaceri pentru noile afaceri, organizarea

afacerilor, consultanță în afaceri, supervizare
de afaceri, cercetări pentru afaceri, informații
pentru afaceri, promovarea afacerii (publicitate),
supervizarea administrării afacerilor, analiza
afacerilor comerciale, servicii de afaceri privind
înființarea de afaceri, evaluarea oportunităților
de afaceri, management de afaceri comerciale,
analiza informațiilor de afaceri, planificare
strategică în afaceri, planificare strategică
de afaceri, promovare computerizată de
afaceri, studii statistice în afaceri, planificarea
succesiunii de afaceri, estimare în afaceri
comerciale, consultanță profesională în afaceri,
analiza tendințelor de afaceri, consultanță
privind organizarea afacerii, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor comerciale, consultanță
în planificarea afacerilor comerciale, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, servicii
privind planificarea afacerilor, consultanță în
planificarea afacerilor și în continuitatea
afacerilor, consultanță privind planificarea
în afaceri, colectarea de informații de
afaceri, furnizare de informații comerciale
(afaceri), evaluare de oportunități de afaceri,
prelucrarea rezultatelor studiilor de afaceri,
informații în materie de afaceri, difuzare
de informații de afaceri, furnizare de
informații de afaceri, consultanță în afaceri
pentru firme, reorganizare a proceselor de
afaceri, management în procesele de afaceri,
supravegherea afacerii (în numele terților),
servicii de informare privind afacerile, consiliere
în
domeniul
managementului
afacerilor,
consultanță referitoare la managementul
afacerilor, asistență în domeniul administrării
afacerilor, asistență în domeniul organizării
afacerilor, consultanță privind
constituirea și derularea afacerilor, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor,
organizare de expuneri în scop de afaceri,
servicii de specialitate privind eficiența în
afaceri, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, consultanță în materie de
management al afacerilor, servicii în domeniul
inteligenței afacerilor (business intelligence),
organizarea și managementul afacerilor,
inclusiv administrarea personalului, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, elaborare de informații statistice în
domeniul afacerilor, servicii de consultanță în
afaceri privind performanțele întreprinderilor,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, consultanță profesională
cu privire la deschiderea unei afaceri,
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consultanță privind organizarea de campanii
promoționale în afaceri, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
industriale, servicii de asistență și consultanță
în managementul afacerilor, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, informații și
opinii de experți privind societățile și afacerile,
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, servicii de administrare a afacerilor
privind achiziția de întreprinderi, servicii de
prelucrare a informațiilor computerizate în
domeniul afacerilor, realizare de sondaje online
de cercetare în domeniul administrării afacerilor,
consultanță în administrarea afacerilor, în
domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, furnizare către firme terțe a
serviciilor de asistență la înființare
pentru administrarea afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, consultanță profesională
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională cu privire la administrarea
afacerilor, evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, pregătire în domeniul
contabil, instrucțiuni în materie de contabilitate,
cursuri de pregătire în domeniul contabilității,
publicare de calendare de evenimente,
organizare și coordonare de întâlniri în
domeniul educației, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, pregătire
în domeniul contabil, instrucțiuni în materie
de contabilitate, cursuri de pregătire în
domeniul contabilității, servicii de consiliere
educațională în domeniul contabilității, servicii
educative pentru adulți în domeniul contabilității,
organizare de gale, organizare de ceremonii
de decernare de premii, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, administrare
(organizare) de competiții, organizare și
coordonare de competiții, servicii de pregătire în
domeniul managementul proiectelor, organizare
de prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, demonstrații în
scop de instruire, organizare de demonstrații în
scop de instruire, formare în afaceri, organizare
de pregătire în
afaceri, servicii de îndrumare în afaceri,
instruire în domeniul administrării afacerilor,
servicii educative în domeniul afacerilor,
organizare de seminarii în domeniul afacerilor,
servicii de pregătire în domeniul afacerilor,

servicii de instruire în domeniul afacerilor,
organizarea de congrese în scopuri de
afaceri, coordonare de ateliere educative în
domeniul afacerilor, publicarea de manuale de
lucru pentru administrarea afacerilor, servicii
educaționale cu privire la pregătirea în domeniul
afacerilor, coordonare de cursuri de pregătire în
domeniul managementului afacerilor, organizare
și coordonare de conferințe cu caracter
comercial și de afaceri, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
pregătire profesională în domeniul afacerilor,
formare în domeniul aptitudinilor profesionale,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare profesionale, consultanță
legată de formarea în materie de competențe
profesionale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
studii de proiecte privind software-ul, servicii
în domeniul managementului proiectelor
informatice, întocmirea de studii de analiză
referitoare la proiecte, realizare de studii de
fezabilitate referitoare la proiecte, găzduirea unui
site web online pentru crearea și găzduirea de
micro site-uri web pentru afaceri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04930
04/07/2019
EPMC CONSULTING SRL, STR.
FAGULUI NR. 11, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

VALEA IERII arie
naturală protejată
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 03.01.14; 03.01.24; 06.01.02;
05.01.16
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale

didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
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întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────
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