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Cereri Mărci publicate în 18/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00411 11/02/2020 EUROPEAN ADVERTISING

HOLDING SRL
eAdvertising

2 M 2020 00937 11/02/2020 DAN MITRANESCU TAZURA

3 M 2020 01000 11/02/2020 ZODIAC GUARD SECURITY
SRL

Z.G.S Zodiac Guard Security

4 M 2020 01002 11/02/2020 PRAVALIA CU PASTRAMA SRL PRĂVĂLIA CU pastramă 2019

5 M 2020 01003 11/02/2020 RARES-IONUT DUMITRU AEGIS6

6 M 2020 01006 11/02/2020 ANTON CRISTIAN DIACONU KARATE MAGIC FEST

7 M 2020 01007 11/02/2020 S.C. HOLDE AGRI INVEST S.A. Holde

8 M 2020 01008 11/02/2020 ROSMARIE COUTURE S.R.L. Rosmarie COUTURE

9 M 2020 01009 11/02/2020 COSMIN PÎRCĂLĂBESU DI' VINO pizza & paste

10 M 2020 01010 11/02/2020 S.C. CHIMAGRI S.R.L. SĂMÂNŢĂ PORUMB
FLORENCIA

11 M 2020 01011 11/02/2020 SC EUG PROD SRL REMEDIUM

12 M 2020 01012 11/02/2020 ASOCIATIA TIMISOARA
BIKERS-TB 2007

TIMISOARA BIKERS 2007

13 M 2020 01013 11/02/2020 SC EUG PROD SRL PREMIAT De Domeniul Burcilor
Bianco

14 M 2020 01014 11/02/2020 SC EUG PROD SRL TRĂIENEL

15 M 2020 01015 11/02/2020 ALIN-FLORIN AILOAIE THE WOK Asian Fusion Cuisine

16 M 2020 01017 11/02/2020 Andrei-Sabin Dragomir BlackStore

17 M 2020 01018 11/02/2020 STEFAN CRISTIAN LAPADAT
MARIAN MELCESCU

FORMATIA ALBATROS DIN
BUCURESTI

18 M 2020 01019 11/02/2020 STEFAN CRISTIAN LAPADAT
MARIAN MELCESCU

FORMATIA ALBATROS

19 M 2020 01020 11/02/2020 S.C. GRUPUL DE DISTRIBUTIE
ETA S.R.L.

eta ÎMPREUNĂ

20 M 2020 01021 11/02/2020 ULTRAMOTION PROWEB SRL UltraMPW

21 M 2020 01022 11/02/2020 PAULA VĂLU
ANDREI ION POPESCU
SPIRTARU

TREC TERAPIA REGRESIEI
EMOȚIONAL COGNITIVE

22 M 2020 01023 11/02/2020 SC NOVA PROMPT SRL COFFEE selection automate-
nova.ro

23 M 2020 01024 11/02/2020 ELTEX RECYCLING SRL ELTEX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 01025 11/02/2020 CLAUDIA RETEGAN galeria doi pe trei

25 M 2020 01026 11/02/2020 SC PIGNA ROMANIA IMPEX
SRL

SCHOOL FRIENDLY

26 M 2020 01027 11/02/2020 CLAUDIA RETEGAN

27 M 2020 01028 11/02/2020 PharmaCF Sp. z.o.o. Sweet baby

28 M 2020 01029 11/02/2020 SC PIGNA ROMANIA IMPEX
SRL

FLY BUTTERFLY

29 M 2020 01030 11/02/2020 KINGSTONE MANAGEMENT
SERVICES SRL

Kingstone Management Services
Working for people

30 M 2020 01031 11/02/2020 SC MP TRADE INNOVATION
SRLD

NUTRICANIS

31 M 2020 01032 11/02/2020 WOOLICIOUS SRL Wood-U

32 M 2020 01033 11/02/2020 CARDINAL ENTERTAINMENT
S.R.L.

BONUS SLOTS CLUB & MORE

33 M 2020 01034 11/02/2020 CARDINAL ENTERTAINMENT
S.R.L.

BONUS SLOTS CLUB & MORE

34 M 2020 01035 11/02/2020 SC DEFNE SELOS SRL MERVEpack

35 M 2020 01036 11/02/2020 PAPY STORE SRL P Papy Exclusiv

36 M 2020 01037 11/02/2020 SC LA GUARDIA LIFE SRL
LA GUARDIA SYSTEMS SRL

LA GUARDIA LGS PROTECTIE
SI PAZA

37 M 2020 01038 11/02/2020 MAN DORECA S.R.L.-D Mandora www.mandora.ro

38 M 2020 01039 11/02/2020 SC DORAMIX CONSTRUCT
SRL

SPLENDÔRA

39 M 2020 01040 11/02/2020 LEGALUP INNOVATORS AT
LAW

LegalUp

40 M 2020 01041 11/02/2020 SC PRIVAT SILVIU ZETEA SRL Licopar
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(210) M 2020 00411
(151) 11/02/2020
(732) EUROPEAN ADVERTISING

HOLDING SRL, STR. MĂRĂŞEŞTI
NR. 18, ET. 1, AP. 2, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720181,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

eAdvertising

(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7479), negru

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

35. Publicitate pentru terți pe internet, servicii
de publicitate furnizate prin Internet, servicii
de publicitate furnizate pe Internet, publicitate
prin Internet pentru vânzare de automobile,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin Internet, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
Internet, publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
prin corespondență, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate în cinematografe,
publicitate și marketing, agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate pentru
cinematografe, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, promovare
(publicitate) de concerte, publicitate directă
prin poștă, promovare (publicitate) de
călătorii, servicii promoționale de publicitate,
publicitate cu răspuns direct, publicitate pe
peliculă cinematografică, publicitate pentru
pelicule cinematografice, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
și reclamă, consultanță privind publicitatea
comercială, servicii de reclamă și publicitate,
publicitate în vederea recrutării personalului,
publicitate pentru recrutare de personal, servicii
de promovare și publicitate, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate furnizate

florarilor, servicii de publicitate și marketing,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
publicitate privind automobilele, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate de
exterior, consultanță în publicitate și marketing,
servicii de editare de publicitate, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, servicii de
planificare pentru publicitate, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate pentru
bijuterii, negociere de contracte de publicitate,
dezvoltare de conceptii de publicitate,
cercetare de piață pentru publicitate, consultanță
în afaceri privind publicitatea, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, colectarea
de informații privind publicitatea, servicii
de informații privind publicitatea, furnizare
de informații privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea în presă, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
asistență privind publicitatea, compilare de
statistici privind publicitatea, servicii de cercetare
privind publicitatea, difuzarea de date privind
publicitatea, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate privind industria turismului,
servicii de publicitate pentru industria literară,
publicitate promoțională privind pregătirea în
filozofie, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, servicii de publicitate privind
lucrări publice, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, publicitate în sectorul
transport și livrare, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, publicitate
promoțională pentru proiecte de explorare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, producție de
publicitate televizată și radiofonică, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate și marketing
online, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, publicitate promoțională privind
practica în formarea filozofică, servicii de
publicitate privind sectoarele de transport,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, servicii de publicitate comercială
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legate de francizare, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare, publicitate prin
intermediul rețelelor de telefonie mobilă, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
jocuri de baseball, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate de tip pay-
per-click (PPC), analiza sensibilizării publicului
cu privire la publicitate, servicii de publicitate
privind industria marină și maritimă, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate și reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului, poștei, servicii
de management de personal angajat în
publicitate, servicii de publicitate și de promovare
de vânzări, servicii de agenții de modele
referitoare la publicitate, servicii de creare de
mărci (publicitate și promovare), consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte persoane,
analiza reacției la publicitate (eficiența acțiunilor
publicitare) și cercetare de piață, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, servicii de publicitate prin afișarea
de reclame pe baloane, asistență pentru
conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate, servicii de publicitate privind produse
farmaceutice pentru tratarea diabetului, servicii
de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru aparate de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse
de imagistică in vivo, servicii de cercetare
cu privire la publicitate și marketing, servicii
de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, publicitate referitoare la
produse farmaceutice și de imagistică in vivo,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate directă
prin poștă furnizate de întreprinderi specializate,

intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate în legătură cu eventimente
de sporturi electronice, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii
de publicitate constând din panouri cu două
fețe purtate pe umeri de persoane, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți și
menținerea bazei de clienți existente, pregătire
de liste de adrese poștale pentru servicii
de publicitate directă prin poștă (cu excepția
comercializării), publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii
de publicitate pentru promovarea conștientizării
publice cu privire la sindromul nefrotic și la
glomeruloscleroza focală segmentară (FSGS),
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, publicitate, inclusiv promovare
de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare
la evenimente sportive internaționale, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze și
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianți.

───────
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(210) M 2020 00937
(151) 11/02/2020
(732) DAN MITRANESCU, INT.

BUTURUGENI NR. 15, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TAZURA

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

28. Articole de pescuit, respectiv: momeală
artificială pentru pescuit, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), cârlige
pentru peşte, instrumente de pescuit, linii (fire)
de pescuit, gută pentru pescuit, mincioguri
pentru pescarii cu undiţa, mosoare pentru
pescuit, undiţe de pescuit.

───────

(210) M 2020 01000
(151) 11/02/2020
(732) ZODIAC GUARD SECURITY SRL,

STR. MIHAIL EMINESCU NR. 54,
JUD. ILFOV, DĂRAŞTI-ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Z.G.S Zodiac Guard Security

(531) Clasificare Viena: 24.01.07; 24.01.15;
01.01.05; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale

prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 01002
(151) 11/02/2020
(732) PRAVALIA CU PASTRAMA

SRL, SOSEAUA BUCURESTI-
URZICENI NR. 114B, AP. 2, JUD.
ILFOV, COMUNA AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PRĂVĂLIA CU pastramă 2019

(531) Clasificare Viena: 26.01.15; 26.01.18;
03.07.03; 03.04.02; 03.04.11; 01.01.05

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis, alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, ouă, lapte şi produse lactate.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii oferite de
un lanţ de magazine cu vânzare de produse
din carne (carmangerii), servicii de vânzare de
produse din carne sub orice formă, organizare
de evenimente cu scop comercial, gestiunea
afacerilor comerciale (servicii de agenţii de
import-export).

───────
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(210) M 2020 01003
(151) 11/02/2020
(732) RARES-IONUT DUMITRU, STR.

RENASTERII NR. 13A, SECTOR
1 , BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AEGIS6

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, produse chimice folosite la tratarea
hidrocarburilor lichide.

───────

(210) M 2020 01006
(151) 11/02/2020
(732) ANTON CRISTIAN DIACONU,

STR. POȘTALIONULUI NR.
53-55, BL. 3, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KARATE MAGIC FEST

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01007
(151) 11/02/2020
(732) S.C. HOLDE AGRI INVEST

S.A., SPLAIUL UNIRII NR. 16,
CAMERA 503, BIROUL NR. 1,
ET. 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Holde

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.03

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(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
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse 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).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/02/2020

(210) M 2020 01008
(151) 11/02/2020
(732) ROSMARIE COUTURE S.R.L.,

STR. REGINA ELENA NR. 19,
COMUNA 1 DECEMBRIE, JUD.
ILFOV, SAT 1 DECEMBRIE, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Rosmarie COUTURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
27.05.17

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

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).
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).
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).

───────

(210) M 2020 01009
(151) 11/02/2020
(732) COSMIN PÎRCĂLĂBESU, PRL.

GHENCEA NR. 83E, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DI' VINO pizza & paste

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.13; 26.11.12

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01010
(151) 11/02/2020
(732) S.C. CHIMAGRI S.R.L., COMUNA

CHIŞCANI, JUDEŢ BRAILA, SAT
VIZIRULUI, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)
SĂMÂNŢĂ PORUMB

FLORENCIA
(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
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).

───────

(210) M 2020 01011
(151) 11/02/2020
(732) SC EUG PROD SRL, COMUNA

TRAIAN, JUDEŢUL BACĂU,
TRAIAN, 607635, ROMANIA

(540)

REMEDIUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, auriu

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

33. Băuturi alcoolice, vin.
───────

(210) M 2020 01012
(151) 11/02/2020
(732) ASOCIATIA TIMISOARA BIKERS-

TB 2007, STR. DACILOR NR.
13, AP. SAD 3, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

TIMISOARA BIKERS 2007

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
24.13.25; 24.01.05

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase),
caractere tipografice, clişee.
18. Piele şi imitaţii din piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelărie.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
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placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
24. Ţesături şi produse textile, cuverturi de pat
şi de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ online şi offline cu produse diverse.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor.

───────

(210) M 2020 01013
(151) 11/02/2020
(732) SC EUG PROD SRL, COMUNA

TRAIAN, JUDEŢUL BACĂU,
TRAIAN, 607635, ROMANIA

(540)

PREMIAT De Domeniul
Burcilor Bianco

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, vin.

───────

(210) M 2020 01014
(151) 11/02/2020
(732) SC EUG PROD SRL, COMUNA

TRAIAN, JUDEŢUL BACĂU,
TRAIAN, 607635, ROMANIA

(540)

TRĂIENEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, bronz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, vin.

───────

(210) M 2020 01015
(151) 11/02/2020
(732) ALIN-FLORIN AILOAIE, BDUL

UNIRII NR. 32, SC. 1, AP. 8,
JUDETUL MURES, REGHIN,
545300, MUREȘ, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

THE WOK Asian
Fusion Cuisine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.13; 26.04.02; 26.02.01; 26.11.02

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

clase:
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29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01017
(151) 11/02/2020
(732) Andrei-Sabin Dragomir, STR.

LĂMĂȘENI NR.2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BlackStore

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 27.05.24

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

clase:
9. Camere video, sisteme de supraveghere,
adaptoare electrice, monitoare pentru bebeluși,
receptoare audiovideo, casetofoane, ceasuri
inteligente, redresoare de curent, DVD playere,
radiouri, cântare, căști audio.

───────

(210) M 2020 01018
(151) 11/02/2020
(732) STEFAN CRISTIAN LAPADAT,

STR. MOLDOVITA NR. 21, BL.
13, SC. D, ET. 4, AP. 54, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIAN MELCESCU , STR.
ADRIAN CARSTEA NR. 1, BL.
30B, SC. 2, ET. 1, AP. 61, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FORMATIA ALBATROS

DIN BUCURESTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2020 01019
(151) 11/02/2020
(732) STEFAN CRISTIAN LAPADAT,

STR. MOLDOVITA NR. 21, BL.
13, SC. D, ET. 4, AP. 54, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIAN MELCESCU , STR.
ADRIAN CARSTEA NR. 1, BL.
30B, SC. 2, ET. 1, AP. 61, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FORMATIA ALBATROS

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

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

───────

(210) M 2020 01020
(151) 11/02/2020
(732) S.C. GRUPUL DE DISTRIBUTIE

ETA S.R.L., ALEEA MAGNOLIILOR
NR. 5, JUD. BOTOȘANI,
BOTOȘANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

eta ÎMPREUNĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 01021
(151) 11/02/2020
(732) ULTRAMOTION PROWEB SRL,

STR. OCTAVIAN GOGA NR.
33, CAMERA 1, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, 110269, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
UltraMPW

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

12. Trotinete (vehicule), chesoane (vehicule),
vehicule, vehicule automobile, părți și accesorii
pentru vehicule, părți și accesorii pentru
vehicule terestre, pneuri pentru autovehicule,
claxoane pentru autovehicule, pavilioane
flexibile pentru autovehicule, pavilioane mobile
pentru autovehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
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portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
biciclete, portbagaje pentru motociclete,
portbagaje pentru acoperișul mașinilor, polițe
de portbagaj pentru vehicule, portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, portbagaje de acoperiș
pentru automobile, plase de portbagaje pentru
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor.
20. Mobilier, cartoteci (mobilier), mobilier
integrat, fișiere (mobilier), mobilier vechi,
scrinuri (mobilier), paravane (mobilier), mobilier
combinat, unități (mobilier), mobilier încastrat,
oglinzi (mobilier), mese (mobilier), cărucioare
(mobilier), console (mobilier), mobilier gonflabil,
comode (mobilier), piedestaluri (mobilier),
mobilier capitonat, pergole (mobilier), mobilier
școlar, mobilier metalic, tejghele (mobilier),
dulapuri (mobilier), mobilier transformabil,
mobilier baie, birouri (mobilier), scaune înalte
(mobilier), paravane mobile (mobilier), partiții
mobile (mobilier), elemente de mobilier,
pereți despărțitori (mobilier), paravane simple
(mobilier), mobilier din sticlă, mobilier de baie,
rafturi modulare (mobilier), taburete mobile
(mobilier), fotolii rabatabile (mobilier), mobilier
pentru magazine, mobilier pentru dormitor,
mobilier de grădină, unități de mobilier, mobilier
de expunere, mobilier de bucătărie, mobilier
din lemn, mobilier de laborator, scaune, scaune
pliante, scaune rabatabile, scaune ergonomice,
scaune înalte, scaune de birou,
scaune de lucru, scaune pentru bebeluși, scaune
de conferință, scaune plutitoare (gonflabile),
scaune cu ax, scaune pentru baruri, scaune
pentru banchet, canapele, canapele extensibile,
canapele rabatabile, canapele de perete,
canapele (care sunt extensibile), birouri, birouri
și mese, rafturi de depozitare pentru covorașe
auto.
27. Covorașe pentru autovehicule, covorașe
pentru joacă, covorașe de baie, covorașe
pentru animale, covorașe pentru vehicule
(neadaptate), covorașe textile pentru baie,
covorașe antiderapante pentru cadă, covorașe
antiderapante pentru duș, preșuri și covorașe
auto, covorașe din cauciuc pentru baie, materiale
pentru acoperirea pardoselilor și covoare.
28. Jucării, fluiere (jucării), jucării zornăitoare,
jucării gonflabile, titireze (jucării), păpuși (jucării),
vehicule (jucării), jucării vorbitoare, jucării
umplute, pistoale (jucării), jucării muzicale,
jucării electronice, jucării-balansoar, drone
(jucării), jucării flexibile, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării acționate mecanic, jucării

electronice didactice, jucării cu baterii, jucării cu
pușculițe, jucării din țesături, jucării din pânză,
jucării de tras, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluși, machete auto [jucării], jucării de baie,
jucării pentru animale, jucării pentru pisici, jucării
electronice teleghidate, jucării cu radiocomandă,
jucării de construit, jucării pentru câini, jucării
din metal, jucării de împins, puzzle-uri (jucării),
jucării din plastic, jocuri, șah (jocuri), cărți (jocuri),
jocuri electronice, jocuri cu zaruri, tastaturi pentru
jocuri, console de jocuri, jocuri de memorie,
jocuri de societate, jocuri de petrecere, jocuri de
cărți.

───────

(210) M 2020 01022
(151) 11/02/2020
(732) PAULA VĂLU, STR. CRIVĂȚULUI

NR. 3, BL. 44B, SC. 1, ET. 8, AP.
35, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ANDREI ION POPESCU
SPIRTARU, STR. PREVEDERII
NR. 22, BL. G6, SC. B, ET. 3,
AP. 18, SECOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TREC TERAPIA REGRESIEI
EMOȚIONAL COGNITIVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 26.03.01; 01.07.06; 02.01.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
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persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 01023
(151) 11/02/2020
(732) SC NOVA PROMPT SRL, STR.

BALOMIR NR. 27B, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050335, ROMANIA

(540)

COFFEE selection
automate-nova.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.05

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01024
(151) 11/02/2020
(732) ELTEX RECYCLING SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA NR. 5, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ELTEX

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
382C, 2276C), negru

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

37. Servicii de construcții.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Servicii de reciclarea gunoaielor și
deșeurilor, servcii de imprimare, servcii de
conservarea alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 01025
(151) 11/02/2020
(732) CLAUDIA RETEGAN, STR.

ANCUŢA BĂNEASA NR. 6,
SC. B, ET. 4, AP. 9, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

galeria doi pe trei

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 27.05.01;
27.07.01

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

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

───────
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(210) M 2020 01026
(151) 11/02/2020
(732) SC PIGNA ROMANIA IMPEX SRL,

BD. TIMIŞOARA NR. 84, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SCHOOL FRIENDLY

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

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01027
(151) 11/02/2020
(732) CLAUDIA RETEGAN, STR.

ANCUŢA BĂNEASA NR. 6,
SC. B, ET. 4, AP. 9, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 01028
(151) 11/02/2020
(732) PharmaCF Sp. z.o.o., UL. MOKRA

7, NIEPOLOMICE, 20-005,
POLONIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Sweet baby

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
3. Produse cosmetice pentru copii, șampon
pentru bebeluși, șampon spumă pentru bebeluși,
uleiuri pentru bebeluși,
pudră pentru bebeluși, loțiuni pentru bebeluși,
balsamuri de păr pentru bebeluși, spumant de
baie pentru
bebeluși, lapte de corp pentru bebeluși, creme
pentru bebeluși și copii (nemedicinale), produse
de îngrijire
pentru bebeluși (nemedicinale), pudră de talc
pentru bebeluși (nemedicinală), balsam contra
iritație de
scutec pentru bebeluși, uleiuri pentru uz
cosmetic destinat copiilor, șervețele impregnate
pentru uz
cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, pastă de dinți nemedicinală,
detergent pentru
spălare, detergenți sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenți de rufe pentru curățare
de uz menajer.
5. Alimente pentru copii mici, preparate dietetice
pentru copii, creme (medicinale) pentru bebeluși
și copii,

scutece pentru copii (din hârtie sau celuloză),
scutece (de unică folosință) din hârtie pentru
copii, șervețele
dezinfectante, chiloței (scutece) pentru bebeluși,
tampoane igienice de unică folosință pentru
incontinență,
unguente medicinale, unguente cu mentol pentru
bebeluși, unguente pentru tratarea dermatitei de
scutec.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, vânzare cu
ridicata şi amănuntul de
produse cosmetice pentru copii şi bebeluşi,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul prin
intermediul
internetului de produse cosmetice pentru copii şi
bebeluşi, servicii de comenzi online, servicii de
publicitate
și marketing online.

───────

(210) M 2020 01029
(151) 11/02/2020
(732) SC PIGNA ROMANIA IMPEX SRL,

BD. TIMIŞOARA NR. 84, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FLY BUTTERFLY

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.

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

───────
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(210) M 2020 01030
(151) 11/02/2020
(732) KINGSTONE MANAGEMENT

SERVICES SRL, STR. SAVINESTI
NR. 5, BL.B, AP. 8, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Kingstone Management
Services Working for people

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.25; 24.09.10; 29.01.14

(591) Culori revendicate:gri, mov, turcoaz,
negru

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

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

───────

(210) M 2020 01031
(151) 11/02/2020
(732) SC MP TRADE INNOVATION

SRLD, STR. GARII 89 BIS, JUD.
ILFOV, COMUNA JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
NUTRICANIS

(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.

───────

(210) M 2020 01032
(151) 11/02/2020
(732) WOOLICIOUS SRL, STR.

PETRICANI NR. 3, CORP
2, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Wood-U

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01033
(151) 11/02/2020
(732) CARDINAL ENTERTAINMENT

S.R.L., B-DUL TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 29A,
BIROUL NR. 16, CLADIREA AFI
TECH PARK 1, ET. 5, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
OP 11, BUCURESTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BONUS SLOTS CLUB & MORE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.13

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

clase:
7. Automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Programe software conținând jocuri de noroc,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea și
reproducerea sunetului sau imaginii, automate
de vânzare bilete și mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, jocuri electronice de
noroc, aparate acționate cu monede, mecanisme
pentru aparate acționate cu monede, programe
de jocuri pe computer, dispozitive de memorie
pentru computere, programe pentru computer
(software descărcabil), software înregistrat
pentru computere, publicații electronice
descărcabile, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acționate cu monede, plăci imprimate
de circuite, circuite imprimate, programe (jocuri
pentru computer), cititoare (echipament de
procesare a datelor), cartușe de jocuri video,
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
28. Aparate electrice, electronice și
electromecanice pentru jocurile noroc, loterie,
video loterie și pentru agențiile de pariuri, în
rețea sau independente, aparate cu manetă
electrice și electropneumatice, aparate de jocuri
și divertisment utilizate cu ecran de afișaj
independent sau cu monitor extern, aparate
pentru sporturi și jocuri diverse, jetoane pentru
jocuri, carduri pentru bingo, cartonașe pentru
jocuri, discuri pentru jocuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de desfacere,
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross și en-detail,
prezentări de produse și servicii, prezentarea,
difuzarea și distribuirea de prospecte, imprimate,
de orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăți de produse,
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poștă, internet sau prin alte mijloace de
comunicații, toate aceste servicii pentru orice tip
de produse, în special pentru cele enumerate în
clasele 9 si 28.
41. Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
organizarea și coordonarea evenimentelor
de divertisment, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea instalațiilor de casino
(jocuri de noroc), servicii de club, servicii de

jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
on-line pe rețea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri, servicii oferite de
cazinouri sau cazinouri cu jocuri de noroc, agenții
de pariuri, pariuri sportive, săli de joc, agenții de
loterie, localuri de jocuri de noroc, platforme de
pariuri online.

───────

(210) M 2020 01034
(151) 11/02/2020
(732) CARDINAL ENTERTAINMENT

S.R.L., B-DUL TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 29A,
BIROUL NR. 16, CLADIREA AFI
TECH PARK 1, ET. 5, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
OP 11, BUCURESTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BONUS SLOTS CLUB & MORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.13

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

clase:
7. Automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Programe software conținând jocuri de noroc,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea și
reproducerea sunetului sau imaginii, automate
de vânzare bilete și mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, jocuri electronice de
noroc, aparate acționate cu monede, mecanisme
pentru aparate acționate cu monede, programe
de jocuri pe computer, dispozitive de memorie
pentru computere, programe pentru computer
(software descărcabil), software înregistrat
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pentru computere, publicații electronice
descărcabile, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acționate cu monede, plăci imprimate
de circuite, circuite imprimate, programe (jocuri
pentru computer), cititoare (echipament de
procesare a datelor), cartușe de jocuri video,
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
28. Aparate electrice, electronice și
electromecanice pentru jocurile noroc, loterie,
video loterie și pentru agențiile de pariuri, în
rețea sau independente, aparate cu manetă
electrice și electropneumatice, aparate de jocuri
și divertisment utilizate cu ecran de afișaj
independent sau cu monitor extern, aparate
pentru sporturi și jocuri diverse, jetoane pentru
jocuri, carduri pentru bingo, cartonașe pentru
jocuri, discuri pentru jocuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de desfacere,
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross și en-detail,
prezentări de produse și servicii, prezentarea,
difuzarea și distribuirea de prospecte, imprimate,
de orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăți de produse,
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poștă, internet sau prin alte mijloace de
comunicații, toate aceste servicii pentru orice tip
de produse, în special pentru cele enumerate în
clasele 9 si 28.
41. Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
organizarea și coordonarea evenimentelor
de divertisment, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea instalațiilor de casino
(jocuri de noroc), servicii de club, servicii de
jocuri de noroc , servicii de jocuri furnizate
on-line pe rețea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri, servicii oferite de
cazinouri sau cazinouri cu jocuri de noroc,
agenșii de pariuri, pariuri sportive, săli de joc,
agenții de loterie, localuri de jocuri de noroc ,
platforme de pariuri online.

───────

(210) M 2020 01035
(151) 11/02/2020
(732) SC DEFNE SELOS SRL, ŞOS.

PETRĂCHIOAIA NR. 113,
JUD. ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(740) TEODORU I.P. SRL, BD. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MERVEpack

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.

───────
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(210) M 2020 01036
(151) 11/02/2020
(732) PAPY STORE SRL, STR.

FLOAREA DE VARF NR. 2A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

P Papy Exclusiv

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.21

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor 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
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-line
de comerț cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 01037
(151) 11/02/2020
(732) SC LA GUARDIA LIFE SRL, BDUL.

SF. C-TIN. BRÂNCOVEANU NR.
5, JUDEŢUL OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA
LA GUARDIA SYSTEMS SRL,
B-DUL SF. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 5, BIROUL
NR. 1 ȘI 2, JUDEȚUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA
ADRIANA, BDUL DECEBAL NR.
17, BL. S16, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LA GUARDIA LGS
PROTECTIE SI PAZA

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 26.03.01;
26.03.18; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
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, gardă de corp personală
(escortă), escortă personală (gardă de corp),
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru clădiri,
furnizare de informații despre servicii prestate
de un agent de securitate, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
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proprietății și persoanelor, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente publice.

───────

(210) M 2020 01038
(151) 11/02/2020
(732) MAN DORECA S.R.L.-D, NR.

489, JUDEȚUL ALBA, SAT ȘARD,
COMUNA IGHIU, ALBA, ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Mandora www.mandora.ro

(531) Clasificare Viena: 05.07.21; 26.01.05;
27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roz (HEX=#b31e44,
HEX=#d8254c)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Lumânări pentru ocazii speciale.
35. Servicii de vânzare (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse cosmetice (exceptând transportul
lor), prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web,
magazin online sau platforme specializate,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le

achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
produse cosmetice, inclusiv online, informaţii,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială şi consultanţă pentru consumatori
în legătură cu produse cosmetice, servicii de
agenții de importexport cu produse cosmetice,
servicii oferite de lanţuri de magazine şi
magazine online specializate.

───────

(210) M 2020 01039
(151) 11/02/2020
(732) SC DORAMIX CONSTRUCT

SRL, STR. PRINCIPALA NR.
40C, JUDEȚUL BIHOR, ASTILEU,
417020, BIHOR, ROMANIA

(540)

SPLENDÔRA

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 26.01.01;
26.01.04; 27.05.01; 26.13.25; 29.01.02

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01040
(151) 11/02/2020
(732) LEGALUP INNOVATORS AT LAW,

STR. BUZIAS NR. 54, CAMERA 2,
JUDET DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

LegalUp

(531) Clasificare Viena: 14.07.01; 27.05.01;
27.05.12; 26.01.03; 26.01.16; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (RGB
0C96BA), negru (RGB 212121), alb
(RGB FFFFFF)

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

35. Crearea materialului publicitar, creare
de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, servicii
de creare de mărci, servicii de creare de
mărci (publicitate și promovare), consultanță,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în management, consultanță în marketing,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în organizarea afacerilor, consultanță în
organizarea întreprinderilor, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, consultanță profesională în
afaceri, consultanță profesională în marketing,
consultanță în marketing comercial, consultanță
în publicitate și marketing, consultanță în
domeniul achizițiilor comerciale, servicii de
consultanță în afaceri, consultanță în materie
de personal, consultanță în materie de
management, servicii de consultanță în
marketing, consultanță în materie de angajări,
consultanță și informații privind contabilitatea,
consultanță în afaceri privind publicitatea,
consultanță în materie de afaceri, servicii
de consultanță în recrutare, consultanță în
domeniul resurse umane, consultanță în
domeniul cercetării pieței, consultanță privind
prelucrarea datelor, servicii de consultanță
privind prelucrarea de date, servicii de
consultanță privind prelucrarea electronică a
datelor, servicii de consultanță în afaceri privind
prelucrarea datelor, consultanță în domeniul

afacerilor privind reorganizarea financiară,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terților pentru a facilita tranzacții comerciale,
publicare de texte publicitare, închiriere spațiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare și a
presei, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
redactare de texte publicitare, servicii de
publicitate în presă, audit contabil, audit
financiar, urmărirea și monitorizarea consumului
de energie pentru terți pentru contabilitate și
audit, închiriere de material publicitar, închiriere
de spațiu publicitar și material publicitar,
închiriere de spații, timp și materiale publicitare,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, consultanță privind
publicitatea comercială, consultanță privind
organizarea afacerii, organizarea de congrese în
scopuri comerciale, organizarea de congrese în
scopuri de afaceri.
36. Consultanță privind finanțele întreprinderilor,
consultanță în domeniul asigurărilor, consultanță
în materie de investiții, servicii de
consultanță privind investițiile, consultanță
privind investiția de capital, consultanță
financiară corporatistă, servicii de consultanță
financiară, consultanță financiară privind
lichidările, consultanță financiară privind
împrumuturile, analiză și consultanță financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), consultanță financiară în sectorul
energetic, consultanță financiară privind
acționariatul angajaților, servicii computerizate
de consultanță financiară, servicii de informare
și consultanță financiară, servicii de consiliere și
consultanță financiară, consultanță financiară în
domeniul managementului riscului, consultanță
privind asistența financiară pentru educație,
consultanță financiară privind serviciile de
credite, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, consultanță financiară
privind cumpărarea și vânzarea de afaceri,
consultanță privind activitatea bancară, servicii
de asigurări personale cu privire la furnizarea
de servicii juridice, monitorizare de portofolii
financiare, monitorizarea fondurilor de investiții.
38. Consultanță în domeniul comunicațiilor,
consultanță în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de consultanță în telecomunicații,
telecomunicatii, servicii de portaluri de
telecomunicații, furnizare de acces prin
telecomunicații la centre de servere, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații la baze de
date, furnizarea accesului de telecomunicații la
conținut audio furnizat pe internet, furnizarea
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accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, servicii de telecomunicații
pentru asigurarea accesului la baze de
date computerizate, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea de forumuri online, furnizare
de spații de chat și forumuri pe internet,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
servicii de teleconferință și videoconferință,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare, servicii de comunicare
pe calculator pentru transmiterea informațiilor,
furnizare de spații de chat online
pentru transmiterea de mesaje, comentarii
și conținut multimedia între utilizatori,
telecomunicații prin email, transmisie de mesaje
electronice (servicii de date de e-mail), servicii
de e-mail și cutii poștale electronice, furnizare de
alerte de notificare prin e-mail, prin intermediul
internetului, servicii de rețele de telecomunicații
mobile, servicii de comunicații prin rețele de
calculatoare, furnizare de servicii pentru rețele
private virtuale (VPN), servicii de informare
privind rețelele electronice de comunicare,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere de
știri), transmisia de fișiere digitale.
41. Publicare de texte, închirierea de materiale
educaționale, academii (educație), organizarea
și conducerea de colocvii, organizarea și
conducerea de conferințe, organizarea de
conferințe referitoare la educație, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizarea de conferințe anuale în domeniul
telecomunicațiilor, organizarea și conducerea
de congrese, organizarea de congrese în
scopuri culturale, organizarea de congrese pe
teme educaționale, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
examinări și teste în domeniul educației, servicii
educaționale pentru predarea tehnicilor de
transcriere, servicii educaționale de furnizare a
cursurilor de educație, servicii de reporteri de
știri, publicare și reportaje (servicii prestate de
reporteri), publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste
online, pentru uzul călătorilor, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
furnizare de publicații electronice dintr-

o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, organizarea de
competiții, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizarea de competiții de sporturi
electronice (e-sports), organizarea de baluri,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), servicii de consultanță
cu privire la publicarea de texte scrise, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
pregătirea de texte pentru publicare, scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, publicare de texte sub formă de
mijloace electronice, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de texte sub formă de CD-ROM-
uri, publicare de materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, sub formă electronică,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
cărți, publicare de cărți instructive, publicare
de cărți educative, publicare multimedia de
cărți, publicare de cărți audio, publicare și
editare de cărți, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți și recenzii, publicare de
cărți în domeniul divertismentului, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
cărți legate de tehnologia informației, publicare
electronică on-line de periodice și cărți, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, organizare
de ateliere și seminare, organizarea de ateliere
de lucru, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, coordonare de ateliere educative
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare de
ateliere profesionale și cursuri de pregătire
profesională, realizare, coordonare și organizare
de ateliere de lucru (instruire), organizare și
coordonare de seminarii și ateliere de lucru
(instruire), servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, tehnoredactare de texte,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte altele decât cele publicitare, servicii de
educație juridică (instruire).
42. Consultanță științifică, consultanță privind
calculatoarele, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, consultanță pentru
recuperarea datelor informatice, salvare
electronică de documente și e-mailuri arhivate,
programare pentru calculatoare, programare
de pagini web, programare de software
educativ, servicii științifice de programare de
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calculatoare, servicii de proiectare și programare
informatică, programare de software pentru
publicitate online, furnizare de informații privind
programarea informatică,
servicii de consultanță privind programarea
calculatoarelor, servicii în materie de programare
a calculatoarelor, programare de echipamente
de prelucrare a datelor, servicii de protecție
împotriva virușilor informatici, servicii de
consultanță și informații despre tehnologia
informației, consultanță în materie de securitate
informatică, servicii de securitate informatică sub
forma furnizării de certificate digitale, servicii
de monitorizare a sistemelor de securitate
informatică, consultanță profesională privind
conservarea energiei, consultanță tehnologică
în domeniile producției și utilizării de energie,
servicii de consultanță în materie de utilizare a
energiei, consultanță pentru serviciile tehnologie
în domeniul alimentării cu energie și electricitate,
consultanță tehnologică în domeniul generării
energiei alternative, creare și design de site-
uri web pentru terți, creare și întreținere de
site-uri (pagini web) pentru terți, servicii de
administrare de siteuri web și hosting online
pentru terți, planificare, creare, dezvoltare și
întreținere de site-uri web online pentru terți,
proiectare și întreținere de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri web pentru terți, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, servicii de criptare de date, criptare,
decriptare și autentificare de informații, mesaje și
date, consultanță cu privire la securitatea datelor,
servicii pentru securitatea datelor, consultanță
cu privire la securitatea pe internet, creare de
site-uri pe internet, consultanță privind crearea și
proiectarea de site-uri web, creare și întreținere
de site-uri web
pentru telefoane mobile, creare, întreținere și
găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
servicii de consultanță privind mediul, studii
în domeniul protecției mediului, cercetarea în
domeniul protecției mediului, cercetare științifică,
cercetare științifică privind ecologia, cercetare
științifică și industrială, servicii de cercetare
științifică, cercetare și dezvoltare științifică,
cercetare și analiză științifică, software ca
serviciu (SaaS), software ca serviciu (SAAS)
care oferă software de învățare automată,
software ca serviciu (SAAS) care oferă software
pentru învățare profundă, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SAAS), platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
servicii software ca serviciu (SAAS) care oferă
software pentru învățare automată, învățare
aprofundată și rețele neurale profunde, platformă

ca serviciu (PAAS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, scriere
de software de calculator, scriere de programe
de calculator, monitorizarea sistemelor de rețea,
servicii de monitorizare a mediului, servicii de
monitorizare a sistemelor informatice, servicii
de consultanță privind rețelele de calculatoare,
audit în domeniul energiei, creare de software,
creare de programe informatice, dezvoltare de
software, proiectare de software, întreținere
de software, elaborare de software, înstalarea
de software, închirierea de software, creare,
întreținere și adaptare de
software, creare și întreținere de pagini
web, creare, proiectare și întreținere de
pagini web, crearea și întreținerea de
pagini web personalizate, creare de platforme
informatice pentru terți, creare de programe
de prelucrare a datelor, creare de pagini
principale pentru rețele informatice, servicii de
consultanță în materie de cercetare științifică,
consultanță tehnologică, servicii de consultanță
tehnologică, consultanță privind asigurarea
calității, servicii de consultanță tehnică,
consultanță în domeniul informaticii, consultanță
în domeniul calculatoarelor, consultanță în
domeniul securității calculatoarelor, consultanță
cu privire la programe de baze de date
electronice, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe pentru baze de date
informatice.
45. Consultanță în materie de securitate,
consultanță în materie de litigii, consultanță
în domeniul relațiilor personale, servicii
juridice, servicii juridice (paralegale), servicii
de avocatură (servicii juridice), servicii de
informații juridice, servicii de anchete juridice,
servicii juridice pro bono, servicii de transfer
de proprietăți (servicii juridice), servicii juridice
legate de afaceri, servicii juridice legate de
testamente, monitorizarea mărcilor înregistrate
(servicii juridice), servicii juridice privind
procesele judecătorești, servicii juridice privind
înregistrarea mărcilor, servicii juridice în
domeniul imigrației, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor (servicii juridice), servicii
de cercetare de informații juridice, servicii
de pregătire a documentelor juridice, servicii
juridice referitoare la exploatarea brevetelor,
licențierea conceptelor de franciză (servicii
juridice), licențierea cercetării și dezvoltării
(servicii juridice), licențiere de materiale tipărite
(servicii juridice), înregistrare de nume de
domenii (servicii juridice), servicii juridice privind
exploatarea drepturilor de difuzare, servicii
juridice pentru înființarea și înregistrarea firmelor,
licențierea de baze de date (servicii juridice),
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furnizarea de informații cu privire la servicii
juridice, servicii juridice legate de drepturile de
proprietate intelectuală, servicii juridice privind
acordare de drepturi de autor, servicii juridice
privind exploatarea drepturilor de proprietate
intelectuală, servicii juridice în legătură cu
drepturile de proprietate periodică, servicii
juridice legate de achiziția de drepturi de
proprietate intelectuală, servicii juridice privind
procedurile referitoare la drepturi de proprietate
industrială, servicii juridice și de cercetare
judiciară în domeniul proprietății intelectuale,
furnizare de informații despre servicii juridice
pe un site web, servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice, servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi de autor asupra materialelor tipărite,
servicii juridice privind negocierea și întocmirea
contractelor privind drepturile de proprietate
intelectuală, servicii juridice cu privire la
administrarea, controlul și acordarea de drepturi
de licență, servicii juridice privind gestionarea
și exploatarea drepturilor de autor și drepturilor
de autor derivate, servicii juridice în materie de
exploatare de drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor, consiliere juridică, servicii de
mediere juridică, servicii de consultanță juridică,
consiliere și reprezentare juridică, servicii de
consiliere juridică, servicii de supraveghere
juridică, servicii de reprezentare juridică,
asistență juridică la întocmirea contractelor,
consiliere juridică legată de franchising, servicii
de consultanță juridică în domeniul fiscal,
servicii de consiliere cu privire la drepturile
consumatorilor (consiliere juridică), consiliere
juridică în procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de monitorizare a mărcilor,
acordare de licențe de proprietate intelectuală
în domeniul mărcilor (servicii juridice), acordare
de licențe de proprietate intelectuală în domeniul
drepturilor de autor (servicii juridice), consultanță
referitoare la acordarea de licențe pentru
proprietate intelectuală, acordarea de licențe
pentru software de calculator, acordare de
licențe pentru software de calculator (servicii
juridice),
consultanță privind acordarea de licențe pentru
software de calculator, acordare de licențe
(servicii juridice) în cadrul publicării de software,
consiliere cu privire la litigii, servicii de asistență
pentru litigii, servicii în materie de litigii,
servicii de soluționare a litigiilor, asistență
pentru litigii asistată de calculator, servicii de
rețele de socializare on-line, consultanță în
materie de securitate fizică, consultanță privind

înregistrarea de nume de domenii, înregistrarea
numelor de domeniu pentru identificarea
utilizatorilor pe o rețea globală de calculatoare
(servicii legale), servicii juridice referitoare la
exploatarea drepturilor de transmisie.

───────

(210) M 2020 01041
(151) 11/02/2020
(732) SC PRIVAT SILVIU ZETEA SRL,

STR. PRINCIPALĂ, NR.540, COM.
MEDIEŞU AURIT, JUD. SATU
MARE, SAT MEDIEŞU AURIT,
ROMANIA

(540)

Licopar

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu exceptia berii.
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