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Cereri Mărci publicate în 15/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 04649 08/07/2019 ALEXANDRU MOCANESCU AZAR

2 M 2019 04922 08/07/2019 AMOMED PHARMA GMBH ReverPleg

3 M 2019 04953 08/07/2019 ROMEXPO SA CamRo TOP SECURITY

4 M 2019 04987 08/07/2019 ALEXANDRU-BOGDAN
DUMITRESCU

TRANSYLVANIAN TEA

5 M 2019 04989 08/07/2019 S.C. CLEAN RECYCLE S.R.L. Clean Recycle

6 M 2019 04990 08/07/2019 CRISTIAN-RADU OLTEANU VIZUALIST

7 M 2019 04991 08/07/2019 LAURENȚIU PURDEA LP.

8 M 2019 04992 08/07/2019 SC VALVIS HOLDING SA AC AQUA AC

9 M 2019 04993 08/07/2019 VALVIS HOLDING SA AC AQUA AC

10 M 2019 04994 08/07/2019 SPECIALTY COFFEE
ROASTERY SRL

N NOIR COFFEE ROASTERS

11 M 2019 04995 08/07/2019 WITTY MANAGEMENT &
CONSULTING S.R.L.

Alandala

12 M 2019 04996 08/07/2019 WITTY MANAGEMENT &
CONSULTING S.R.L.

Alandala FESTIVAL

13 M 2019 04997 08/07/2019 GLOBAL RECORDS SRL luccy

14 M 2019 04998 08/07/2019 GLOBAL RECORDS SRL luccy fashion

15 M 2019 04999 08/07/2019 GLOBAL RECORDS SRL luccy express

16 M 2019 05000 08/07/2019 Cristian George Ciobanu S esimplu marketplace

17 M 2019 05001 08/07/2019 ZOZYE HOLDING SRL five MASSAGE

18 M 2019 05002 08/07/2019 S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L.

PINE JEWELS

19 M 2019 05003 08/07/2019 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI MEK FORM

20 M 2019 05004 08/07/2019 FLORIN PRODANA 136 bpm

21 M 2019 05005 08/07/2019 SC BELUGA FARM GRUP SRL Beluga Farm Grup

22 M 2019 05006 08/07/2019 NAVOMODELE MG PRIME SRL NAVOMODELE CNX

23 M 2019 05007 08/07/2019 Carrefour Romania SA PUNEM PRET PE PLASTIC

24 M 2019 05008 08/07/2019 IRINA HOSLIAG LEGUMELE DE ACASĂ

25 M 2019 05009 08/07/2019 JEAN-LUC BARTOLI SIMPLYBOOKING
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2019 05010 08/07/2019 SC PRODAL 94 SRL STALINSKAYA Music LEMON

VODKA MIXED DRINK

27 M 2019 05011 08/07/2019 SC PRODAL 94 SRL STALINSKAYA Music LEMON
VODKA MIXED DRINK

28 M 2019 05012 08/07/2019 SC PRODAL 94 SRL STALINSKAYA Music ORANGE
VODKA MIXED DRINK

29 M 2019 05013 08/07/2019 ALEXANDR COTELEANET DORMI TOR

30 M 2019 05014 08/07/2019 SC EFES BEER SRL PREMIUM BEER CZESKY PIVO
PREMIUM BEER

31 M 2019 05015 08/07/2019 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE
FOTBAL BUZĂU

32 M 2019 05016 08/07/2019 EDIMEX & CO SRL MISTICSTUDIO BY Eduard
Virag

33 M 2019 05018 08/07/2019 3M ADMIT FUTURE SRL ie traditionala Purtam traditia mai
departe

34 M 2019 05019 08/07/2019 SC MERT-SAN IMPEX MASINI
AGRICOLE SRL

Ç ÇELMAK Agricultural
Machinery

35 M 2019 05020 08/07/2019 REWE-BETEILIGUNGS-
HOLDING INTERNATIONAL
GmbH

mio Bio

36 M 2019 05021 08/07/2019 REWE-BETEILIGUNGS-
HOLDING INTERNATIONAL
GmbH

mio BIO
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(210) M 2019 04649
(151) 08/07/2019
(732) ALEXANDRU MOCANESCU,

STR. REGELE CAROL I NR. 42,
AP. 19, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
TÂRGOVIȘTE, 130024,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
AZAR

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

35. Administrație comercială, consultanță de
afaceri comerciale.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2019 04922
(151) 08/07/2019
(732) AMOMED PHARMA GMBH,

STORCHENASSE 1, 1150 VIENNA,
AUSTRIA

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

(540)

ReverPleg

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:purpuriu (Pantone
254), gri (Pantone 7540)

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

5. Preparate farmaceutice, preparate medicale.
───────

(210) M 2019 04953
(151) 08/07/2019
(732) ROMEXPO SA, B-DUL

MARASTI NR. 65-67, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011465,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CamRo TOP SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri deschis
#b2b4b6, gri închis #6d6f71, verde lime
#643bc46

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

35. Publicitate, gestiunea facerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, servicii
de pază, servicii de pază pe timp de noapte.

───────
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(210) M 2019 04987
(151) 08/07/2019
(732) ALEXANDRU-BOGDAN

DUMITRESCU, STR. ELENA
CARAGIANI NR. 9, BL. 2G, SC. 5,
AP. 64, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIAN TEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04989
(151) 08/07/2019
(732) S.C. CLEAN RECYCLE S.R.L.,

SOSEAUA IANCULUI NR. 60,
CAMERA 3, ET. 1, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Clean Recycle

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de intermediere comercială cu
privire la reciclarea deșeurilor și a gunoiului.
40. Reciclarea deșeurilor și a gunoiului.

───────

(210) M 2019 04990
(151) 08/07/2019
(732) CRISTIAN-RADU OLTEANU, STR.

AVIATOR MIRCEA ZORILEANU
NR. 38, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
VIZUALIST
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecție
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 protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 04991
(151) 08/07/2019
(732) LAURENȚIU PURDEA, ALE.

AMURG NR. 2, BL. G2, SC. A, AP.
3, JUDEȚUL CLUJ, MUN. DEJ,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

LP.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.23

(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. (Solicităm protecție pentru întreaga lista
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga lista de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 04992
(151) 08/07/2019
(732) SC VALVIS HOLDING SA ,

STR. ION SLĂTINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AC AQUA AC
(531) Clasificare Viena: 19.07.12; 19.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Sticle, sticle pentru apă, sticle de băut,
sticle pentru băuturi pentru sportivi, sticle
frigorifice, sticle din plastic, sticle din sticlă,
sticlă atomizatoare (goală), sticlă de apă din
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plastic (goale), sticle goale pentru pulverizare,
sticle vândute goale, sticle de apă din
aluminiu goale, bidoane de apă pentru biciclete,
sticle shaker vândute fără conținut, sticle de
sifon pentru apă carbogazoasă, sticle pentru
produse farmaceutice vândute goale, bidoane
pentru sport vândute fără conținut, articole de
sticlărie, recipiente de sticlă, flacoane de sticlă
(recipiente).
32. Ape minerale și gazoase, apă plată, apă
potabilă, apă tonică, apă îmbuteliată, apă
gazoasă (sifon), apă cu orz și lămâie, apă pe
bază de orz și portocale, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă de masă, apă cu arome, apă de
izvor, apă de ghețar, apă gazoasă (carbonatata),
apă minerală, apă minerală aromatizată, apă
minerală carbogazoasă, apă carbogazoasă,
apă Seltzer, ape care conțin oxid de litiu,
sifon, produse pentru fabricarea de sifon, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv,
apă potabilă distilată, apă potabilă cu vitamine,
apă îmbogățită cu minerale (bauturi), ape cu
aromă de fructe.

───────

(210) M 2019 04993
(151) 08/07/2019
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR.20, SECTOR.1,
BUCURESTI, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

AC AQUA AC
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;

27.05.17; 19.07.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Sticle, sticle pentru apă, sticle de băut,
sticle pentru băuturi pentru sportivi, sticle
frigorifice, sticle din plastic, sticle din sticlă, sticlă
atomizatoare (goală), sticlă de apă din plastic
(goale), sticle goale pentru pulverizare, sticle
vândute goale, sticle de apă din aluminiu goale,
bidoane de apă
pentru biciclete, sticle shaker vândute
fără conținut, sticle de sifon pentru
apă carbogazoasă, sticle pentru produse
farmaceutice vândute goale, bidoane pentru
sport vândute fără conținut, articole de
sticlărie, recipiente de sticlă, flacoane de sticlă
(recipiente).
32. Ape minerale și gazoase, apă plată, apă
potabilă, apă tonică, apă îmbuteliată, apă
gazoasă (sifon), apă cu orz și lămâie, apă pe
bază de orz și portocale, apă de nucă de cocos
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ca băutură, apă de masă, apă cu arome, apă de
izvor, apă de ghețar, apă gazoasă (carbonatata),
apă
minerală, apă minerală aromatizată, apă
minerală carbogazoasă, apă carbogazoasă,
apă Seltzer, ape care conțin oxid de litiu,
sifon, produse pentru fabricarea de sifon, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv,
apă potabilă distilată, apă potabilă cu vitamine,
apă îmbogățită cu minerale (bauturi), ape cu
aromă de fructe.

───────

(210) M 2019 04994
(151) 08/07/2019
(732) SPECIALTY COFFEE

ROASTERY SRL, STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 19, CAMERA
1, JUD. IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

N NOIR COFFEE ROASTERS

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

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,

sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 04995
(151) 08/07/2019
(732) WITTY MANAGEMENT &

CONSULTING S.R.L., STR.
DRUMUL POTCOAVEI, NR. 120,
CAMERA1, CORP A ET2, AP8 A,
JUDET ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) SCPPI LUPSA SI ASOCIATII
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Alandala

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.18; 26.11.12; 26.13.01;
26.13.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, roz, mov,
galben.alb, verde

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

35. Servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, organizarea de târguri în scopuri
comerciale şi publicitare, organizarea de târguri
comerciale, marketing pentru evenimente.

───────
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(210) M 2019 04996
(151) 08/07/2019
(732) WITTY MANAGEMENT &

CONSULTING S.R.L., STR.
DRUMUL POTCOAVEI, NR. 120,
CAMERA1, CORP A ET2, AP8 A,
JUDET ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) SCPPI LUPSA SI ASOCIATII
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Alandala FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12; 26.13.01; 26.13.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, roz, mov,
verde, galben, alb

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

41. Organizare şi coordonare de târguri în
scopuri academice, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente educative.

───────

(210) M 2019 04997
(151) 08/07/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA
(540)

luccy

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 04998
(151) 08/07/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA
(540)

luccy fashion
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 04999
(151) 08/07/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA
(540)

luccy express
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 05000
(151) 08/07/2019
(732) Cristian George Ciobanu, STR.

ANASTASIE PANU NR. 32, BL.
A. PANU 2A, TR.5, ET. 5, AP. 16,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

S esimplu marketplace

(531) Clasificare Viena: 19.03.24; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 10.03.11

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, violet, alb, albastru închis, roz,
galben

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără

conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
constituire de baze de date computerizate.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 05001
(151) 08/07/2019
(732) ZOZYE HOLDING SRL, STR.

RESITA NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

(540)

five MASSAGE

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

clase:
44. Masaj, servicii de masaj.

───────
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(210) M 2019 05002
(151) 08/07/2019
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PINE JEWELS

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 05003
(151) 08/07/2019
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI , ORGANIZE
SANAYI BOLGESI NR. 11, CAD.
ESKISEHIR, TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ETI MEK FORM

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
30. Pâine, produse de brutărie pe bază de
făină, biscuiţi, bomboane cu ciocolată, produse
de patiserie, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
napolitane, torturi/prăjituri, tarte, deserturi, şi

anume deserturi de brutărie, deserturi pe bază
de făină şi ciocolată, spume de desert, deserturi
cu gheaţă, îngheţată, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2019 05004
(151) 08/07/2019
(732) FLORIN PRODANA, DRM.

PADUREA NEAGRA NR. 19-85,
BL. 29B, ET. 3, AP. 35, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

136 bpm

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.07.02; 27.07.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, magenta,
negru

(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.
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.
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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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 05005
(151) 08/07/2019
(732) SC BELUGA FARM GRUP SRL,

COMUNA SARULESTI, CVARTAL
29, PARCELA 716, CAMERA 5,
JUD. CĂLĂRAŞI, SAT SARULESTI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
BDUL. UNIRII BL. 16C, AP. 12,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
120013, ROMANIA

(540)

Beluga Farm Grup

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.10;
21.03.15; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.

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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 05006
(151) 08/07/2019
(732) NAVOMODELE MG PRIME SRL,

STR. LALELELOR, BL. B16, ET. 3,
AP. 14, JUD. BUZĂU, RAMNICU
SARAT, BUZĂU, ROMANIA

(540)
NAVOMODELE CNX

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

───────

(210) M 2019 05007
(151) 08/07/2019
(732) Carrefour Romania SA, STR.

GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PUNEM PRET PE PLASTIC

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora. (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).
38. Telecomunicaţii. (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).

───────

(210) M 2019 05008
(151) 08/07/2019
(732) IRINA HOSLIAG, STR.

GOSPODARI NR. 15, JUD. IAŞI,
TARGU FRUMOS, IAȘI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

(540)

LEGUMELE DE ACASĂ

(531) Clasificare Viena: 02.07.02; 05.09.17;
05.09.21; 18.01.09; 18.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, gri, verde,
albastru, roz, galben, bleumarin, mov

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, 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
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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,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 05009
(151) 08/07/2019
(732) JEAN-LUC BARTOLI, COUR

CHIODI , GHISONACCIA (2B),
20240, FRANȚA

(540)
SIMPLYBOOKING

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

43. Rezervări de hoteluri.
───────

(210) M 2019 05010
(151) 08/07/2019
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR.
1, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STALINSKAYA Music LEMON
VODKA MIXED DRINK

(531) Clasificare Viena: 19.07.16; 19.07.17;
19.07.25; 29.01.14; 05.07.12

(591) Culori revendicate:roșu, argintiu,
galben, auriu
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 05011
(151) 08/07/2019
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR.
1, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STALINSKAYA Music LEMON
VODKA MIXED DRINK

(531) Clasificare Viena: 05.07.09; 05.07.21;
19.07.16; 19.07.17; 19.07.25; 29.01.12

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

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/07/2019

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 05012
(151) 08/07/2019
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR.
1, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STALINSKAYA Music
ORANGE VODKA

MIXED DRINK

(531) Clasificare Viena: 05.07.11; 19.07.16;
19.07.17; 19.07.25; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:roșu, argintu,
portocaliu

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 05013
(151) 08/07/2019
(732) ALEXANDR COTELEANET,

STR. GINTA LATINA NR. 21, ,
CHIȘINĂU, MD 2044, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. MARTIR LEONTINA BANCIU
NR. 6, AP. 110, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300024

(540)

DORMI TOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.18;
26.04.19; 01.07.06; 26.01.13

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 05014
(151) 08/07/2019
(732) SC EFES BEER SRL, STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 26,
BL. T16, PARTER, AP. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PREMIUM BEER CZESKY
PIVO PREMIUM BEER

(531) Clasificare Viena: 05.05.02; 05.05.20;
11.03.01; 11.03.03; 25.01.19; 09.01.10;
20.05.01; 20.05.05; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, alb,
verde, maro

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

32. Bere.
───────
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(210) M 2019 05015
(151) 08/07/2019
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE ,
STR. I.L. CARAGIALE NR. 27, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ

DE FOTBAL BUZĂU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2019 05016
(151) 08/07/2019
(732) EDIMEX & CO SRL, PIAŢA

ROMANĂ NR. 1-2, JUDEŢUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

MISTICSTUDIO
BY Eduard Virag

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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).
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).

───────

(210) M 2019 05018
(151) 08/07/2019
(732) 3M ADMIT FUTURE SRL, STR.

ISTRIEI NR. 34, BL. 10, SC. A, ET.
3, AP. 18, CAMERA 1, SECTOR
3 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ie traditionala Purtam
traditia mai departe

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,

negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte pentru femei.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate,
administrație comercială.

───────
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(210) M 2019 05019
(151) 08/07/2019
(732) SC MERT-SAN IMPEX MASINI

AGRICOLE SRL, STR. LUNGĂ NR.
12, JUDEŢUL BRAŞOV, CODLEA,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR.
ZAHARIA STANCU, NR. 8E,
COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Ç ÇELMAK
Agricultural Machinery

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele
terestre), componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de
vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 05020
(151) 08/07/2019
(732) REWE-BETEILIGUNGS-HOLDING

INTERNATIONAL GmbH,
DOMSTR. 20, KÖLN, D-50668,
GERMANIA

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
mio Bio

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

5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
alimente pentru bebeluşi, alimente dietetice şi
preparate
alimentare, minerale şi suplimente alimentare
fortifiante de uz medical, compoziţii pentru
sugari.
29. Carne, peşte, fructe de mare şi moluşte,
produse lactate şi substituenți de produse
lactate, ouă de pasăre
şi produse din ouă, uleiuri şi grăsimi, fructe şi
legume prelucrate (inclusiv nuci, leguminoase),
precum şi
ciuperci prelucrate, supe şi baze de supă,
extracte din carne, insecte şi larve preparate,
intestine pentru
cârnaţi şi imitaţii ale acestora, păsări, vânat,
moluşte şi crustacee (prelucrate), produsele
menţionate
anterior inclusiv preparate, cârnați, produse pe
bază de carne, carne de pasăre şi produse din
peşte, caviar,
salate cu carne, pește, carne de pasăre și vânat,
fructe, legume si leguminoase (prelucrate), pastă
de fructe
şi legume, salate delicatese preparate din
legume sau frunze de salată, produse din cartofi
de toate tipurile,
şi anume cipsuri (chips), crochete, cartofi prăjiţi,
cartofi semipreparați, bulete de cartofi, găluşte
de cartofi,
plăcinte de cartofi raşi (rösti), clătite de cartofi,
cipsuri (crisps), batonaşe de cartofi, mâncăruri
semipreparate
și preparate, și anume supe (inclusiv supe
instant), tocane, preparate ude și uscate
constând în principal din
unul sau mai multe din produsele următoare:
carne, pește, legume, fructe prelucrate, brânză,
în anumite
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cazuri și cu adaos de orez, gelatine de carne,
fructe, legume, produse tartinabile din fructe,
dulceţuri,
marmelade, jeleuri de fructe, ouă, lapte şi
produse lactate, în special lapte de băut, lapte
acru, lapte bătut,
iaurt, iaurt de fructe, iaurt cu adaos de ciocolată
sau cacao, băuturi lactate mixte fără alcool (cu
conţinut
predominant de lapte), chefir, smântână, brânză
de vaci (quark), gustări din brânză de vaci
(quark) cu fructe
sau plante aromate, deserturi cu conţinut
predominant de lapte şi arome cu gelatină şi/sau
amidon ca liant,
unt, unt clarificat, brânză și preparate din brânză,
uleiuri şi grăsimi comestibile, nuci sărate și
nesărate și
alte gustări, incluse in clasa 29, toate produsele
menționate mai sus (în măsura în care este
posibil) și ca
produse congelate sau conservate, sterilizate
sau omogenizate, produse tartinabile dulci
(preparate din fructe),
frișcă pentru cafea, produse tartinabile, făcut în
principal folosind grăsimi.
30. Mâncăruri preparate şi gustări șărate și
picante, şi anume gustări pe bază de porumb,
cereale, făină şi
susan, biscuiţi şi biscuiţi crocanţi, găluşti, clătite,
paste, orez şi mâncăruri din cereale, produse pe
bază
de paste şi mâncăruri pe bază de făină,
sandvişuri şi pizza, rulouri de primăvară şi rulouri
din alge, chifle
la aburi, produse alimentare pe bază de tortilla,
sare, mirodenii, arome şi condimente, produse
de brutărie,
cofeturi, ciocolată şi deserturi, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat, şerbeturi
(sorbete), cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora, seminţe
procesate, amidon şi produse preparate din
acestea, preparate coapte şi drojdie, pateuri de
carne de pasăre,
vânat și pește, paste făinoase, produse de
patiserie, produse de cofetărie, paste alimentare
făinoase, pesmeți, produse tartinabile dulci
(cremă de ciocolată, creme de nuga), plăcintă cu
carne, băuturi cu ciocolată,
bicuiți sărați sau picanți, cipsuri pe bază de
cereale, jeleuri, sosuri, inclusiv sosuri pentru
salate (cu
excepţia sosurilor pentru paste făinoase),
compoturi, ketchup, hrean, capere, cafea,
extracte de cafea,

cafea solubilă, băuturi solubile pe bază de cafea,
pliculețe de cafea, ceai instant, cacao, băuturi pe
bază
de cacao, ciocolată, ceai, produse de ciocolată,
pulberi pentru băuturi cu conținut de cacao,
marţipan,
nuga, produse cu marţipan şi nuga, produse
tartinabile prin utilizarea în principal de zahăr,
cacao, nuga şi
lapte, praline, inclusiv praline umplute, zahăr,
produse de cofetărie, dulciuri, şi anume
caramele, bomboane
de mentă, dulciuri de fructe, respectiv bomboane
de mestecat, acadele, gumă de mestecat
nemedicinală,
orez, tapiocă, înlocuitori de cafea, pizze, făină
şi preparate din cereale, cereale integrale
decorticate, şi
anume orez, grâu, ovăz, orz, secară, mei,
porumb şi hrişcă, produsele menţionate anterior
inclusiv sub
formă de amestecuri şi alte preparate, în special
tărâţe de grâu, germeni de grâu, făină de
porumb, griş de
porumb, seminţe de in, musli şi batoane de musli
(constând în principal din fulgi de cereale, fructe
uscate,
nuci), cereale, floricele de porumb, pâine,
cornuri, produse de patiserie şi de cofetărie, în
special tăiței,
glazuri şi îngheţată, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, deserturi pe bază de lapte şi gelatină,
sare,
muştar, oţet, condimente, amestecuri de
condimente, boabe de piper, biscuiţi săraţi sau
picanți, cipsuri din
cereale şi alte gustări, cuprinse în clasa 30,
mâncăruri gata preparate uscate și lichide, în
principal
conținând paste făinoase sau orez, toate
produsele menționate anterior (acolo unde este
posibil) și ca produse
congelate sau conservate, sterilizate sau
omogenizate.
31. Culturi agricole şi de acvacultură, produse
horticole şi forestiere, plante, fructe proaspete,
nuci, legume şi
ierburi, leguminoase, ciuperci.
32. Bere şi produse de bere, băuturi nealcoolice,
băuturi pe bază de nuci şi de soia, băuturi
carbogazoase
aromatizate, sucuri, apă, preparate pentru
fabricarea băuturilor, ape minerale şi
carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, sucuri de legume (băuturi), siropuri şi alte
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preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de zer, băuturi pudră instant.

───────
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(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
alimente pentru bebeluşi, alimente dietetice şi
preparate
alimentare, minerale şi suplimente alimentare
fortifiante de uz medical, compoziţii pentru
sugari.
29. Carne, peşte, fructe de mare şi moluşte,
produse lactate şi substituenți de produse
lactate, ouă de pasăre
şi produse din ouă, uleiuri şi grăsimi, fructe şi
legume prelucrate (inclusiv nuci, leguminoase),
precum şi
ciuperci prelucrate, supe şi baze de supă,
extracte din carne, insecte şi larve preparate,
intestine pentru
cârnaţi şi imitaţii ale acestora, păsări, vânat,
moluşte şi crustacee (prelucrate), produsele
menţionate
anterior inclusiv preparate, cârnați, produse pe
bază de carne, carne de pasăre şi produse din
peşte, caviar,

salate cu carne, pește, carne de pasăre și vânat,
fructe, legume si leguminoase (prelucrate), pastă
de fructe
şi legume, salate delicatese preparate din
legume sau frunze de salată, produse din cartofi
de toate tipurile,
şi anume cipsuri (chips), crochete, cartofi prăjiţi,
cartofi semipreparați, bulete de cartofi, găluşte
de cartofi,
plăcinte de cartofi raşi (rösti), clătite de cartofi,
cipsuri (crisps), batonaşe de cartofi, mâncăruri
semipreparate
și preparate, și anume supe (inclusiv supe
instant), tocane, preparate ude și uscate
constând în principal din
unul sau mai multe din produsele următoare:
carne, pește, legume, fructe prelucrate, brânză,
în anumite
cazuri și cu adaos de orez, gelatine de carne,
fructe, legume, produse tartinabile din fructe,
dulceţuri,
marmelade, jeleuri de fructe, ouă, lapte şi
produse lactate, în special lapte de băut, lapte
acru, lapte bătut,
iaurt, iaurt de fructe, iaurt cu adaos de ciocolată
sau cacao, băuturi lactate mixte fără alcool (cu
conţinut
predominant de lapte), chefir, smântână, brânză
de vaci (quark), gustări din brânză de vaci
(quark) cu fructe
sau plante aromate, deserturi cu conţinut
predominant de lapte şi arome cu gelatină şi/sau
amidon ca liant,
unt, unt clarificat, brânză și preparate din brânză,
uleiuri şi grăsimi comestibile, nuci sărate și
nesărate și
alte gustări, incluse in clasa 29, toate produsele
menționate mai sus (în măsura în care este
posibil) și ca
produse congelate sau conservate, sterilizate
sau omogenizate, produse tartinabile dulci
(preparate din fructe),
frișcă pentru cafea, produse tartinabile, făcut în
principal folosind grăsimi.
30. Mâncăruri preparate şi gustări șărate și
picante, şi anume gustări pe bază de porumb,
cereale, făină şi
susan, biscuiţi şi biscuiţi crocanţi, găluşti, clătite,
paste, orez şi mâncăruri din cereale, produse pe
bază
de paste şi mâncăruri pe bază de făină,
sandvişuri şi pizza, rulouri de primăvară şi rulouri
din alge, chifle
la aburi, produse alimentare pe bază de tortilla,
sare, mirodenii, arome şi condimente, produse
de brutărie,
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cofeturi, ciocolată şi deserturi, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat, şerbeturi
(sorbete), cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora, seminţe
procesate, amidon şi produse preparate din
acestea, preparate coapte şi drojdie, pateuri de
carne de pasăre,
vânat și pește, paste făinoase, produse de
patiserie, produse de cofetărie, paste alimentare
făinoase, pesmeți, produse tartinabile dulci
(cremă de ciocolată, creme de nuga), plăcintă cu
carne, băuturi cu ciocolată,
bicuiți sărați sau picanți, cipsuri pe bază de
cereale, jeleuri, sosuri, inclusiv sosuri pentru
salate (cu
excepţia sosurilor pentru paste făinoase),
compoturi, ketchup, hrean, capere, cafea,
extracte de cafea,
cafea solubilă, băuturi solubile pe bază de cafea,
pliculețe de cafea, ceai instant, cacao, băuturi pe
bază
de cacao, ciocolată, ceai, produse de ciocolată,
pulberi pentru băuturi cu conținut de cacao,
marţipan,
nuga, produse cu marţipan şi nuga, produse
tartinabile prin utilizarea în principal de zahăr,
cacao, nuga şi
lapte, praline, inclusiv praline umplute, zahăr,
produse de cofetărie, dulciuri, şi anume
caramele, bomboane
de mentă, dulciuri de fructe, respectiv bomboane
de mestecat, acadele, gumă de mestecat
nemedicinală,
orez, tapiocă, înlocuitori de cafea, pizze, făină
şi preparate din cereale, cereale integrale
decorticate, şi
anume orez, grâu, ovăz, orz, secară, mei,
porumb şi hrişcă, produsele menţionate anterior
inclusiv sub
formă de amestecuri şi alte preparate, în special
tărâţe de grâu, germeni de grâu, făină de
porumb, griş de
porumb, seminţe de in, musli şi batoane de musli
(constând în principal din fulgi de cereale, fructe
uscate,
nuci), cereale, floricele de porumb, pâine,
cornuri, produse de patiserie şi de cofetărie, în
special tăiței,
glazuri şi îngheţată, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, deserturi pe bază de lapte şi gelatină,
sare,
muştar, oţet, condimente, amestecuri de
condimente, boabe de piper, biscuiţi săraţi sau
picanți, cipsuri din

cereale şi alte gustări, cuprinse în clasa 30,
mâncăruri gata preparate uscate și lichide, în
principal
conținând paste făinoase sau orez, toate
produsele menționate anterior (acolo unde este
posibil) și ca produse
congelate sau conservate, sterilizate sau
omogenizate.
31. Culturi agricole şi de acvacultură, produse
horticole şi forestiere, plante, fructe proaspete,
nuci, legume şi
ierburi, leguminoase, ciuperci.
32. Bere şi produse de bere, băuturi nealcoolice,
băuturi pe bază de nuci şi de soia, băuturi
carbogazoase
aromatizate, sucuri, apă, preparate pentru
fabricarea băuturilor, ape minerale şi
carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, sucuri de legume (băuturi), siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de zer, băuturi pudră instant.
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