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09/07/2019
Cereri Mărci publicate în 16/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 05022

(151)
09/07/2019

(732)
VISUAL PROJECTION 2018
SRL

(540)
VISUAL EXPERIENCE
VIDEOPROIECTOARE SI
ECRANE DE PROIECTIE SHOWROOM HOME CINEMA
by Visual Projection 2018 SRL

2 M 2019 05023

09/07/2019

VALEA IZVOARELOR
PROPERTIES SRL

AZIL

3 M 2019 05024

09/07/2019

SC AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX SRL

E-KRAFT

4 M 2019 05025

09/07/2019

SC AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX SRL

K-STARK

5 M 2019 05027

09/07/2019

SC ROSAVIS PROD SRL

ROSAVIS livram calitate

6 M 2019 05028

09/07/2019

SC AMC SRL

RED

7 M 2019 05029

09/07/2019

SC AMC SRL

BLU

8 M 2019 05030

09/07/2019

GABRIEL-FLORIN RÎȘCANU

pitagora edu centru de meditații

9 M 2019 05031

09/07/2019

COSMIN-EFTIMIE COSTEIU

capsicum

10 M 2019 05032

09/07/2019

KONEKT STORE AB SRL

KoneKt

11 M 2019 05033

09/07/2019

LIFE ART DISTRIBUTIE SRL

air your way

12 M 2019 05034

09/07/2019

RELMAS ME TIME SRL

Me time CERVICAL MASSAGE

13 M 2019 05035

09/07/2019

MBCCSHOP S.R.L.

BB BAMBAM SHOP

14 M 2019 05038

09/07/2019

STRAJERUL UNIC SRL

CARMANGERIA DOBROGEA
MORARU & FILIP

15 M 2019 05039

09/07/2019

SC DEC FISH SRL

DEC FISH

16 M 2019 05040

09/07/2019

SC LMC IMPEX SRL

LMC IMPEX

17 M 2019 05041

09/07/2019

AYBO PESCUIT SI TURISM
S.R.L.

PENSIUNEA AYBO

18 M 2019 05042

09/07/2019

ROXANNE DESIGN & STYLE
SRL

Roxanne incaltaminte din piele
naturala

19 M 2019 05043

09/07/2019

SC CREDIT-GOLD & GF 2003
SRL

Diamonds are in our nature

20 M 2019 05044

09/07/2019

SC CREDIT-GOLD & GF 2003
SRL

Pure Diamonds

21 M 2019 05045

09/07/2019

SC CREDIT-GOLD & GF 2003
SRL

Perechea Perfecta

2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/07/2019
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
22 M 2019 05046

(151)
09/07/2019

(732)
(540)
S.C. CREDIT-GOLD & GF 2003 Povestea incepe cu un diamant
S.R.L.

23 M 2019 05047

09/07/2019

S.C. CREDIT-GOLD & GF 2003 Topeste-i inima cu un diamant
S.R.L.

24 M 2019 05048

09/07/2019

Alcon Inc.

See Brilliantly

25 M 2019 05049

09/07/2019

CJ ENM CO.,LTD

I CAN SEE YOUR VOICE

26 M 2019 05050

09/07/2019

CJ ENM CO.,LTD

I CAN SEE YOUR VOICE

27 M 2019 05051

09/07/2019

CJ ENM CO.,LTD

I CAN SEE YOUR VOICE

28 M 2019 05052

09/07/2019

CJ ENM CO.,LTD

I CAN SEE YOUR VOICE

29 M 2019 05053

09/07/2019

SAMSUNG ELECTRONICS CO., The Sero
LTD.

30 M 2019 05054

09/07/2019

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
TRUPA LUI FANE

TRUPA LU' FANE Împreună
suntem mai puternici

31 M 2019 05055

09/07/2019

FLORIN-DANUT ISTRATE

KASARA O viaţă altfel scrisă
ESTD 2013

32 M 2019 05056

09/07/2019

PRO TV SRL

ROMANIA M-AI ALES

33 M 2019 05057

09/07/2019

PRO TV SRL

ŞEF SUB ACOPERIRE

34 M 2019 05058

09/07/2019

SC GENERAL SECURITY SRL

EV CONNECT

35 M 2019 05059

09/07/2019

SC GENERAL SECURITY SRL

EV MOBILITY

36 M 2019 05060

09/07/2019

MIRIAM-CRISTINA
CONSTANTIN

incorporate

37 M 2019 05061

09/07/2019

SC GENERAL SECURITY SRL

EV SHOP

38 M 2019 05062

09/07/2019

CRIS SERBAN CONSTRUCT
SRL

proizoterm

39 M 2019 05063

09/07/2019

MARIUS GHINEA

pizzetto

40 M 2019 05064

09/07/2019

BART ER PLATFORM SRL-D

B Bartera

41 M 2019 05066

09/07/2019

BISCUITS INCORPORATED
SRL

Croquant

42 M 2019 05067

09/07/2019

SC PRECAST BETOTECH SRL BT betotech

43 M 2019 05068

09/07/2019

MIKI COMPANY TOP SRL

3

M CASA MÎNDRU CAMERE DE
ÎNCHIRIAT
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05022
09/07/2019
VISUAL PROJECTION 2018 SRL,
STR. VASLUI NR. 10, BL. 709, ET.
1, AP. 7, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310130, ARAD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

VISUAL EXPERIENCE
VIDEOPROIECTOARE SI
ECRANE DE PROIECTIE SHOWROOM HOME CINEMA
by Visual Projection 2018 SRL

(540)

M 2019 05023
09/07/2019
VALEA IZVOARELOR
PROPERTIES SRL, STR. MADACH
IMRE NR. 8, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540157, MUREȘ,
ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Echipamente video, ecrane video, monitoare
video.
───────

AZIL
(531)

Clasificare Viena: 18.07.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
alimentaţie publică, închirieri de spaţii de cazare
temporară, servicii de aziluri de bătrâni, servicii
de catering pentru cămine de bătrâni, furnizare
de unităţi specializate de asistenţă socială
(servicii de găzduire temporară).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05024
09/07/2019
SC AUGSBURG INTERNATIONAL
IMPEX SRL , STR. NICOLAE
APOSTOL NR. 2-4, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

E-KRAFT

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/07/2019

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05025
09/07/2019
SC AUGSBURG INTERNATIONAL
IMPEX SRL , STR. NICOLAE
APOSTOL NR. 2-4, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

K-STARK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
───────

M 2019 05027
09/07/2019
SC ROSAVIS PROD SRL,
COMUNA ROSIESTI, JUDEŢUL
VASLUI, SAT GARA ROSIESTI,
VASLUI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

ROSAVIS livram calitate
(531)

Clasificare Viena: 03.07.03; 27.05.02;
27.05.24; 26.04.18; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde, maro
(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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05028
09/07/2019
SC AMC SRL, STR. ROMANA NR.
203, JUD. COVASNA, HAGHIG,
50144, COVASNA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

RED

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05030
09/07/2019
GABRIEL-FLORIN RÎȘCANU,
STR. SCULPTURII NR. 41,
JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari de soare, ochelari de citit.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05029
09/07/2019
SC AMC SRL, STR. ROMANA NR.
203, JUD. COVASNA, HAGHIG,
50144, COVASNA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

BLU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari de soare, ochelari de citit.
───────

pitagora edu
centru de meditații
(531)

Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.16;
24.17.05; 09.07.22; 16.01.08; 20.07.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, roșu, albastru,
galben, verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05031
09/07/2019
COSMIN-EFTIMIE COSTEIU, CAL.
DUMBRĂVII, BL. 15, SC. B, ET. 2,
AP. 30, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

capsicum

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

35. Regruparea în avantajul terților de accesorii

pentru telefoane mobile, accesorii aparate
foto/video, accesorii și componente pentru
calculatoare fixe și portabile (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod.
39. Depozitare și ambalare de accesorii pentru
telefoane mobile, accesorii aparate foto/video,
accesorii și componente pentru calculatoare fixe
și portabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05032
09/07/2019
KONEKT STORE AB SRL, STR.
RAPSODIEI NR. 6A, AP. 14,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

M 2019 05033
09/07/2019
LIFE ART DISTRIBUTIE SRL,
STR. PARTITURII NR. 8, BL.62,
SC.C, ET.6, AP.106, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

air your way
(531)

KoneKt
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14;
27.05.24; 29.01.13
Culori revendicate:alb, turcoaz
(Pantone 7716C), albastru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Clasificare Viena: 26.11.13; 26.05.01;
26.05.16; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalații de răcire a aerului,
instalaţii de filtrare a aerului, aparate şi maşini de
purificare a aerului, aparate de aer condiţionat,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer condiţionat),
echipamente de încălzire, echipamente de
dezumidificare, echipamente de ventilare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05034
09/07/2019
RELMAS ME TIME SRL, STR.
MILANO NR. 38, PARTER,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

Me time CERVICAL MASSAGE
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.04;
26.01.16; 26.01.18; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:mov, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Masaj, îngrijire cosmetică pentru persoane,
asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05035
09/07/2019
MBCCSHOP S.R.L., CALEA
EROILOR NR. 24, CONSTRUCȚIA
C2, JUDEȚUL GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

BB BAMBAM SHOP
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.15.21;
26.02.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Unelte și ustensile de mână acţionate manual,
tacâmuri, arme de mână, cu excepţia armelor de
foc, aparate de ras.
11. Aparate și instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic și de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepţia furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan și lut.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05038
09/07/2019
STRAJERUL UNIC SRL, STR.
STRĂJERULUI NR. 1, BL. C1,
CAMERA 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05039
09/07/2019
SC DEC FISH SRL, STR. ȘCOLII
NR. 22, COMUNA MIHAI VITEAZU,
JUD. CONSTANȚA, SAT SINOE,
907 191, CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

DEC FISH

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Peşte, nu viu, crustacee, nu vii, midii, nu
vii, stridii, nu vii, moluște, nu vii, caviar, peşte
conservat, produse alimentare pe bază de peşte,
icre de peşte preparate, pește sărat, fileuri de
pește.
───────

CARMANGERIA DOBROGEA
MORARU & FILIP

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena: 08.05.04; 09.01.10;
24.03.09; 29.01.15; 27.05.01
(591) Culori revendicate:negru, verde, roșu,
auriu, bej, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse procesate din carne, carne
proaspătă, carne afumată.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
proaspete din carne și a altor produse procesate
din carne (cu excepția transportului) pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
comod în magazine specializate, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata a produselor
din carne.
40. Procesarea cărnii.
───────

(740)

(540)
(511)

M 2019 05040
09/07/2019
SC LMC IMPEX SRL, COMUNA
TOPOLOG, JUD. TULCEA,
SAT SÂMBĂTA NOUĂ, 827227,
TULCEA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

LMC IMPEX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Pește viu, crustacee vii, midii vii, rapane,
stridii vii, moluște vii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05041
09/07/2019
AYBO PESCUIT SI TURISM S.R.L.,
STR. NICOLAE IORGA NR. 26,
JUDEŢ CONSTNAŢA, AGIGEA,
907015, CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

PENSIUNEA AYBO

35. Publicitate,

managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte.
42. Servicii de design încălțăminte.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

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

(540)

M 2019 05042
09/07/2019
ROXANNE DESIGN & STYLE SRL,
STR. HUEDIN NR. 10, BL. D19,
SC. 2, PARTER, AP. 33, CAMERA
1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 05043
09/07/2019
SC CREDIT-GOLD & GF 2003
SRL, STR. SMEUREI NR. 54,
JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110046, ARGEȘ, ROMANIA
CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

Diamonds are in our nature

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergerie,
bijuterii,
pietre
preţioase,
ceasornicărie,
instrumente pentru măsurarea timpului.
35. Publicitate, servicii de agenții de importexport, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

Roxanne incaltaminte
din piele naturala
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.03.01; 29.01.12
Culori revendicate:roșu, gri
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05044
09/07/2019
SC CREDIT-GOLD & GF 2003
SRL, STR. SMEUREI NR. 54,
JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110046, ARGEȘ, ROMANIA
CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

───────

(740)

(540)
(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Pure Diamonds

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergerie,
bijuterii,
pietre
preţioase,
ceasornicărie,
instrumente pentru măsurarea timpului.
35. Publicitate, servicii de agenții de importexport, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

(210)
(151)
(732)

35. Publicitate, servicii de agenții de importexport, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

M 2019 05045
09/07/2019
SC CREDIT-GOLD & GF 2003
SRL, STR. SMEUREI NR. 54,
JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
110046, ARGEȘ, ROMANIA
CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

Perechea Perfecta

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergerie,
bijuterii,
pietre
preţioase,
ceasornicărie,
instrumente pentru măsurarea timpului.

(540)

(511)

M 2019 05046
09/07/2019
S.C. CREDIT-GOLD & GF 2003
S.R.L., STR. SMEUREI NR. 54,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, 110046,
ARGEȘ, ROMANIA
CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

Povestea incepe
cu un diamant

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergerie,
bijuterii,
pietre
preţioase,
ceasornicărie,
instrumente pentru măsurarea timpului.
35. Publicitate, servicii de agenţii de importexport, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05047
09/07/2019
S.C. CREDIT-GOLD & GF 2003
S.R.L., STR. SMEUREI NR. 54,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, 110046,
ARGEȘ, ROMANIA
CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

Topeste-i inima cu un diamant

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergerie,
bijuterii,
pietre
preţioase,
ceasornicărie,
instrumente pentru măsurarea timpului.
35. Publicitate, servicii de agenţii de importexport, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)
(740)

(540)
(511)

M 2019 05048
09/07/2019
Alcon Inc., RUE LOUIS-D'AFFRY
6, FRIBOURG, CH-1701, ELVEȚIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

See Brilliantly

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente si substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de
control
(verificare),
de
siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,
aparate
pentru
înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre
artificiale, ochi şi dinţi, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice şi de
asistenţă adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive
şi articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

Se invocă prioritatea nr. 076850 din data de
04/02/2019 din țara Jamaica, având starea
acceptată.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/07/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05049
09/07/2019
CJ ENM CO.,LTD, 870-13
GWACHEON-DAERO, SEOCHOGU, SEOUL, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

I CAN SEE YOUR VOICE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.18; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Player portabil multimedia, discuri de
picup (înregistrări fonografice), fişiere cu
muzică descărcabilă, înregistrări video digitale
descărcabile, DVD-uri înregistrate (nu de
muzică), bilet electronic descărcabil, publicaţii
electronice descărcabile, fişier multimedia
descărcabil, protecţie (huse) imoermeabilă
pentru aparate foto, rame pentru ochelari de
vedere şi ochelari de soare, veste de salvare,
alarme, încărcătoare portabile, sub baterii pentru
telefoane inteligente, cabluri USB, etuiuri de
telefon mobil, căşti fără fir (bluetooth), memorii
USB, balanţe (nu pentru scopuri medicale),
cartuşe şi casete pentru jocuri video, căşti de
protecţie, aplicaţie inteligentă (software), CDuri, DVD-uri, film de desene animate, video
şi programe de jocuri pe calculator, cupoane
electronice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05050
09/07/2019
CJ ENM CO.,LTD, 870-13
GWACHEON-DAERO, SEOCHOGU, SEOUL, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

I CAN SEE YOUR VOICE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.18; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, promovare de produse şi servicii
pentru terţi, incfiiriere de spaţii publicitare,
servicii de intermediere de afaceri referitoare
şi/comenzi prin poştă prin telecomunicaţii,
servicii de comerţ (shopping mall complex)
prin internet, servicii oferite de magazine
de vânzare cu amănuntul, organizarea de
evenimente în scopuri comerciale, de promovare
şi de publicitate, administrarea comercială a
licenţelor produselor şi a serviciilor pentru terţi,
difuzarea publicităţii pentru alţii prin intermediul
internetului, servicii de cumpărare de bilete,
gestionarea bazelor de date, publicitate şi
servicii de informare comercială, managementul
afacerilor artiştilor interpreţi sau executanţi,
comenzi on-line, organizarea de abonamente
la pachetele media, servicii de vânzare cu
amănuntul cu articole de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul cu aparate şi instrumente
electrice şi vizuale audio şi vizuale, servicii de
vânzare cu amănuntul cu computere portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul cu maşini
şi echipamente de telecomunicaţii, servicii de
vânzare cu amănuntul cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
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cu înregistrări fonografice, servicii de vânzare
cu amănuntul cu dvd-uri, servicii de vânzare
cu amănuntul cu articole sportive (altele decât
articole de golf şi articole de alpinism), servicii
oferite de magazine de vânzare cu amănuntul
cu jocuri şi jucării, serviciile de vânzare cu
amănuntul cu sticle de apă vândute goale,
servicii de vânzare cu amănuntul cu cărţi,
servicii de vânzare cu amănuntul cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul cu
băuturi alcoolice, cu excepţia berii, servicii de
vânzare cu amănuntul cu aparate şi instrumente
fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
cu pungi, serviciile de magazin de vânzare cu
amănuntul cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul cu cereale prelucrate,
serviciile de vânzare cu amănuntul cu păpuşi,
serviciile de vânzare cu amănuntul cu accesorii
preţioase, servicii de vânzare cu amănuntul
cu accesorii nepreţioase, servicii de vânzare
cu amănuntul cu hârtie igienică, servicii de
vânzare cu amănuntul cu programe de jocuri
pe calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
cu carcase pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul cu publicaţii electronice,
descărcabile.

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05051
09/07/2019
CJ ENM CO.,LTD, 870-13
GWACHEON-DAERO, SEOCHOGU, SEOUL, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

I CAN SEE YOUR VOICE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.18; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de audiţii pentru cântăreţi,
planificarea spectacolelor de divertisment,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de karaoke, servicii de
parc de distracţii, academii de dans (instruire),
producţia de spectacole live, furnizarea de
muzică digitală prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea evenimentelor şi activităţilor
culturale, organizarea de concursuri de
frumuseţe, fotografie, împrumuturi de cărţi şi
alte publicaţii, publicarea de cărţi şi reviste,
rezervarea de locuri pentru spectacole, instruire
de actorie, de a cânta sau de a dansa, aranjarea
afişelor în scopuri de divertisment, servicii de
divertisment, punere la dispoziţie de facilităţi
pentru filme, spectacole, piese, muzică sau
instruire educaţională, jocuri de noroc, furnizarea
de muzică online, care nu poate fi descărcată,
furnizarea de informaţii de divertisment
prin intermediul unui site web, producţia
de înregistrări audio, spectacole muzicale,
instruirea practicilor muzicale, închirierea de
înregistrări audio prin intermediul internetului
online, furnizarea de publicaţii electronice
online, care nu pot fi descărcate, servicii
de instruire (coaching /training), producţia de
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programe de televiziune, închiriere de decoruri
pentru spectacole, fotoreportaje, furnizarea de
programe de televiziune, care nu pot fi
descărcate, prin intermediul serviciilor video la
cerere, furnizarea de programe de divertisment
multimedia prin televiziune, servicii de bandă
largă, wireless şi online, servicii de rezervare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
sportive si culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05052
09/07/2019
CJ ENM CO.,LTD, 870-13
GWACHEON-DAERO, SEOCHOGU, SEOUL, REPUBLICA
POPULARA DEMOCRATĂ
COREEANĂ
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

video la cerere, difuzare a programelor de
televiziune utilizând servicii de televiziune video
la cerere şi de televiziune cu plată, transmisie
video la cerere, difuzare de programe de
televiziune, transmiterea conţinutului multimedia
prin intermediul reţelelor de comunicaţii,
difuzarea (streaming) conţinutului media digital
pentru alţii, transmiterea de video şi de text
prin intermediul aplicaţiilor pentru dispozitive
mobile, furnizarea de camere de chat
(conversaţii) online, portal de aplicaţii pt
telefoane inteligente (smartphone), difuzarea
şi transmiterea programelor de televiziune,
transmiterea muzicii online, furnizarea de servicii
de difuzare (streaming) de filme, muzică, video,
jocuri şi conţinut multimedia.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05053
09/07/2019
SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD., SAMSUNG-RO, 129,
YEONGTONG-GU, SUWONSI, REPUBLIC OF KOREA,
GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

I CAN SEE YOUR VOICE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.18; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de televiziune prin abonament,
transmiterea de ştiri, servicii de transmisie de
date, audio, video, jocuri şi multimedia, la cerere,
servicii de difuzare media digitală, furnizarea
de acces la portaluri de internet mobile,
servicii de difuzare video, trimiterea mesajelor
electronice pentru serviciul de informaţii de
cumpărături difuzarea de filme şi de televiziune
prin intermediul reţelelor de comunicaţii mobile,
servicii de difuzare a internetului, furnizarea
de acces la site-uri cu muzică digitală pe
internet, transmiterea conţinutului imaginilor prin
intermediul internetului, asigurarea accesului
la un portal internet care conţine programe

The Sero
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 26.04.18; 26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Televizoare, televizoare QLED, suporturi
pentru televizoare, suporturi de perete adaptate
pentru ecrane de televizor, braţe pentru fixarea
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televizoarelor cu ecran plat, ecrane de televizor,
monitoare, monitoare pentru televizoare, panouri
informative digitale, panouri de semnalizare
cu afişaj digital, monitoare pentru semnalizare
digitală.

(210)
(151)
(732)

───────

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

(540)

M 2019 05055
09/07/2019
FLORIN-DANUT ISTRATE, STR.
STRAJA NR. 12, BL. 52, SC. 1, ET.
7, AP. 45, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2019 05054
09/07/2019
ASOCIATIA CLUB SPORTIV
TRUPA LUI FANE , CALEA
CALARASI NR. 245-247, BL. B1,
AP. 38, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

KASARA O viaţă altfel
scrisă ESTD 2013
(531)

TRUPA LU' FANE Împreună
suntem mai puternici
(531)

Clasificare Viena: 02.01.01; 26.01.14;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
violet, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
24.13.02; 02.01.16; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.02
(591) Culori revendicate:golden glow
(Pantone 15-1050 TPG), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii funerare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05056
09/07/2019
PRO TV SRL, B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAMERA 101, SECT. 2,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL
, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05057
09/07/2019
PRO TV SRL, B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAMERA 101, SECT. 2,
BUCUREŞTI, RO.BU, ROMANIA
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL
, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

ROMANIA M-AI ALES
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru,
galben, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, inclusiv închiriere şi comerţ
de spaţiu publicitar, respectiv punerea la
dispoziţia terţilor a unor spaţii publicitare
pentru promovarea produselor/serviciilor proprii
în cadrul emisiunilor de radio/televiziune şi
în pauzele publicitare ale acestora, în cadrul
publicaţiilor online şi offiine, şi pe portaluri şi siteuri web dedicate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune, servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe Internet.
───────

ŞEF SUB ACOPERIRE
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, inclusiv închiriere şi comerţ
de spaţiu publicitar, respectiv punerea la
dispoziţia terţilor a unor spaţii publicitare
pentru promovarea produselor/serviciilor proprii
în cadrul emisiunilor de radio/televiziune şi
în pauzele publicitare ale acestora, în cadrul
publicaţiilor online şi offiine, şi pe portaluri şi siteuri web dedicate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune, servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale.
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42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe Internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05058
09/07/2019
SC GENERAL SECURITY SRL,
STR. PIAŢA 1 MAI NR. 4-5,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400141, ROMANIA

EV CONNECT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Staţii de alimentare pentru vehicule electrice,
staţii de încărcare (alimentatoare) pentru maşini
electrice/hibride-plug-in,
trotinete
electrice/
hibride-plug-in, biciclete electrice/hibride-plugin, motociclete electrice/hibride-plug-in, scutere
electrice/hibride plug-in şi alte vehicule electrice
şi hibride plug-in, baterii pentru vehicule
electrice, acumulatori, acumulatori pentru
panouri solare, panouri solare, panouri solare
pentru generare de electricitate, convertoare
pentru panouri solare, accesorii pentru vehicule
electrice şi hibride plug-in, respectiv cabluri de
alimentare, garnituri de motoare electrice.
35. Promovare şi vânzare, strangerea la un
loc, in folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere in
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 vanzarea de produse, al cataloagelor
cu comanda prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping
a urmatoarelor produse: autovehicule electrice,
hibride şi hibride plug-in , trotinete electrice/
hibride-plug-in, biciclete electrice/hibride-plugin, motociclete electrice/ hibride-plug-in, scutere
electrice/hibride -plug-in şi alte vehicule
electrice şi hibride plug-in, motoare pentru
vehicule electrice şi hibride plug-in , staţii
de încărcare (alimentatoare) pentru maşini
electrice/ hibride-plug-in, trotinete electrice/
hibride-plug-in, biciclete electrice/hibride-plugin, motociclete electrice/ hibride-plug-in, scutere
electrice/hibride -plug-in şi alte vehicule electrice
şi hibride plug-in, accesorii pentru vehicule
electrice şi hibride plug-in , baterii pentru

vehicule electrice si hibride, şi hibride plugin, panouri solare, acumulatori pentru panouri
solare, convertoare pentru panouri solare,
acumulatori.
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice, servicii de întreţinere şi mentenanţă
a vehiculelor electrice, servicii de montaj şi
întreţinere panouri solare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05059
09/07/2019
SC GENERAL SECURITY SRL,
STR. PIAŢA 1 MAI NR. 4-5,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400141, ROMANIA

EV MOBILITY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Staţii de alimentare pentru vehicule electrice
staţii de încărcare (alimentatoare) pentru maşini
electrice/hibride-plug-in,
trotinete
electrice/
hibride-plug-in, biciclete electrice/hibride-plugin, motociclete electrice/hibride-plug-in, scutere
electrice/hibride plug-in şi alte vehicule electrice
şi hibride plug-in, baterii pentru vehicule
electrice, acumulatori, acumulatori pentru
panouri solare, panouri solare, panouri solare
pentru generare de electricitate, convertoare
pentru panouri solare, accesorii pentru vehicule
electrice şi hibride plug-in, respectiv cabluri de
alimentare, garnituri de motoare electrice.
35. Promovare şi vânzare, strangerea la un
loc, in folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere in
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 vanzarea de produse, al cataloagelor
cu comanda prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping
a urmatoarelor produse: autovehicule electrice,
hibride şi hibride plug-in , trotinete electrice/
hibride-plug-in, biciclete electrice/hibride-plugin, motociclete electrice/ hibride-plug-in, scutere
electrice/hibride -plug-in şi alte vehicule
electrice şi hibride plug-in, motoare pentru
vehicule electrice şi hibride plug-in , staţii
de încărcare (alimentatoare) pentru maşini
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electrice/ hibride-plug-in, trotinete electrice/
hibride-plug-in, biciclete electrice/hibride-plugin, motociclete electrice/ hibride-plug-in, scutere
electrice/hibride -plug-in şi alte vehicule electrice
şi hibride plug-in, accesorii pentru vehicule
electrice şi hibride plug-in , baterii pentru
vehicule electrice si hibride, şi hibride plugin, panouri solare, acumulatori pentru panouri
solare, convertoare pentru panouri solare,
acumulatori.
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice, servicii de întreţinere şi mentenanţă
a vehiculelor electrice, servicii de montaj şi
întreţinere panouri solare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05060
09/07/2019
MIRIAM-CRISTINA CONSTANTIN,
SOS. BERCENI, NR. 41, BL. 108,
SC. 2, ET. 2, AP.46, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

incorporate
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:turcoaz, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de compenente
hardware şi software ale calculatorului.
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)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05061
09/07/2019
SC GENERAL SECURITY SRL,
STR. PIAŢA 1 MAI NR. 4-5,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400141, ROMANIA

EV SHOP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Staţii de alimentare pentru vehicule electrice,
staţii de încărcare (alimentatoare) pentru maşini
electrice/hibride-plug-in,
trotinete
electrice/
hibride-plug-in, biciclete electrice/hibride-plugin, motociclete electrice/hibride-plug-in, scutere
electrice/hibride plug-in şi alte vehicule electrice
şi hibride plug-in, baterii pentru vehicule
electrice, acumulatori, acumulatori pentru
panouri solare, panouri solare, panouri solare
pentru generare de electricitate, convertoare
pentru panouri solare, accesorii pentru vehicule
electrice şi hibride plug-in, respectiv cabluri de
alimentare, garnituri de motoare electrice.
35. Promovare şi vânzare, strangerea la un
loc, in folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora)
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere in
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 vanzarea de produse, al cataloagelor
cu comanda prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping
a urmatoarelor produse: autovehicule electrice,
hibride şi hibride plug-in , trotinete electrice/
hibride-plug-in, biciclete electrice/hibride-plugin, motociclete electrice/ hibride-plug-in, scutere
electrice/hibride -plug-in şi alte vehicule
electrice şi hibride plug-in, motoare pentru
vehicule electrice şi hibride plug-in , staţii
de încărcare (alimentatoare) pentru maşini
electrice/ hibride-plug-in, trotinete electrice/
hibride-plug-in, biciclete electrice/hibride-plugin, motociclete electrice/ hibride-plug-in, scutere
electrice/hibride -plug-in şi alte vehicule electrice
şi hibride plug-in, accesorii pentru vehicule
electrice şi hibride plug-in , baterii pentru
vehicule electrice si hibride, şi hibride plugin, panouri solare, acumulatori pentru panouri
solare, convertoare pentru panouri solare.
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice, servicii de întreţinere şi mentenanţă
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a vehiculelor electrice, servicii de montaj şi
întreţinere panouri solare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05062
09/07/2019
CRIS SERBAN CONSTRUCT SRL,
STR. NICOLAE GRIGORESCU,
NR. 2, CAMERA 1, JUDET ILFOV ,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05063
09/07/2019
MARIUS GHINEA, BLD.
BUCUREŞTI, BL.8/300, SC.A, ET.5,
AP.17, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

pizzetto
(531)
(511)

proizoterm

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante şi bistrouri, pizzerie, servicii de
catering, servicii oferite de baruri, cafenele,
snack-bar-uri.
───────

(531)

Clasificare Viena: 07.03.12; 07.03.25;
26.11.13; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații, servicii de izolare împotriva umidității,
servicii de izolare, aplicarea de acoperiri
impermeabile pentru acoperișuri, aplicarea
de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, Impermeabilizarea construcțiilor,
izolarea pereților interiori și exteriori, a tavanelor
și a acoperișurilor, lucrări de izolare a clădirilor
[construcții], montarea izolației termice la clădiri.

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)

M 2019 05064
09/07/2019
BART ER PLATFORM SRL-D,
STR. VISELOR NR. 1H, COM.
BALOTEŞTI, JUD. ILFOV, SAT
BALOTEŞTI, ILFOV, ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

B Bartera
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
promovarea comercială, servicii de promovare,
promovarea afacerii (publicitate), servicii de
promovare și publicitate, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05066
09/07/2019
BISCUITS INCORPORATED
SRL, STR. POPORULUI NR. 36,
CAMERA 4, BIROUL 2, ET 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

Croquant
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.01.25; 01.15.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină 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,
biscuiți, biscuiți aperitiv, biscuiți micști, biscuiți
olandezi, biscuiți sărați, biscuiți crocanți, biscuiți
crackers, biscuiți cu fructe, biscuiți din pâine,
biscuiți crocanți condimentați, aluat pentru
biscuiți, biscuiți petit-beurre, biscuiți de ciocolată,
biscuiți cu glazură, pâine prăjită (biscuiți),
napolitane rulou (biscuiți), biscuiți de orez,
biscuiți sărați condimentați, biscuiți de graham,
biscuiți pentru brânză, biscuiți cu ceapă, biscuiți
de malț, biscuiți înveliți în ciocolată, biscuiți
acoperiți cu ciocolată, biscuiți dulci sau sărați,
biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți de turtă dulce,
biscuiți din orez (senbei), biscuiți sărați din orez,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți danezi cu
unt, biscuiți cu glazura de ciocolată, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți cu aromă de carne, biscuiți dulci pentru
consum uman, biscuiți sub formă de rulouri,
biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți cu ceapă sau
brânză, biscuiţi cu gust de brânză, biscuiți pe
jumătate înveliți în ciocolată, biscuiți de ovăz
pentru consum uman, biscuiți sub formă de
napolitane să rate, dulciuri și biscuiți tradiționali
coreeni (hankwa), biscuiți crackers cu aromă
de fructe, biscuiți crackers cu aromă de
legume, biscuiți pentru consum uman, preparați
din cereale, biscuiți cu glazură cu aromă
de ciocolată, biscuiți conținând ingrediente cu
aromă de ciocolată, biscuiți pentru consum
uman, preparați din malț, biscuiți din orez în
formă de granule (arare), produse de patiserie,
prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), biscuiți cu bezea moale
înveliți în ciocolată, care conțin caramel, cafea,
cafea
verde, cafea măcinată, cafea liofilizată, cafea
solubilă, cafea decafeinizată, cafea aromată,
extracte de
cafea, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
esențe de cafea, uleiuri de cafea, arome de
cafea, cafea
gata preparată, cafea cu gheață, amestecuri de
cafea, cafea cu lapte, cafea de malț, boabe de
cafea,
concentrate de cafea, băuturi din cafea,
înlocuitori de cafea, pungi de cafea, capsule de
cafea, doze de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cafea,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe de
cafea prăjite, boabe de cafea măcinate, cicoare
(înlocuitori
de cafea), amestecuri de esențe de cafea și
extracte de cafea, amestecuri de extracte de
cafea de malț cu
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cafea, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în
loc de cafea), amestecuri de cafea și malț,
amestecuri de cafea și cicoare, extracte de
cafea de malț, băuturi pe bază de cafea,
boabe de cafea învelite în zahăr, înlocuitori de
cafea pe bază vegetală, preparate vegetale care
înlocuiesc cafeaua, cicoare pentru utilizare ca
înlocuitori de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, înlocuitor de cafea pe bază de cicoare,
amestecuri de cafea de malț cu cacao, băuturi pe
bază de înlocuitori de cafea, orz destinat utilizării
ca înlocuitor de cafea, băuturi gata preparate pe
bază de cafea, amestecuri de cicoare folosite ca
înlocuitori de cafea, extracte de cicoare utilizate
ca înlocuitori de cafea, extracte de cafea utilizate
ca arome pentru alimente, preparate de cicoare
utilizate ca înlocuitori pentru cafea, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru băuturi,
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
înlocuitori de cafea (pe bază de cereale sau
cicoare), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, orz prăjit și malț pentru
utilizare ca înlocuitori pentru cafea, cicoare și
amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu
boabe de cafea măcinate, făină, făină
comestibilă, făină îmbogățită, făină vegetală,
făină de fasole, făină de cartofi, făină de tapioca,
făină pentru prăjituri, făină de orez, făină de soia,
făină de muștar, făină de ovăz, făină de secară,
făină de nuci, făină de grâu, făină de orz , făină
pentru pizza, făină pentru gogoși, făină de mei,
făină de copt, făină de cereale, amestecuri de
făină, făină de aluat, făină cu trufă, făină de năut,
făină de linte, făină de migdale, făină de grâu
necernută, făină gata pentru copt, făină de fasole
mung, făină de cereale prăjită, făină de orez
glutinos, făină de amidon din grâu, făină de aluat
de china, amestec de făină pentru alimente, făină
de hrișcă (pentru alimente), făină de orz (pentru
alimente), concentrat de făină pentru alimente,
preparat din cereale (făină alimentară), făină din
amidon de orez, făină de soia pentru mâncare,
mâncăruri pe bază de făină, chipsuri pe bază
de făină, gnocchi pe bază de făină, găluște pe
bază de făină, terci din făină de orez, făină
de grâu de uz alimentar, făină de cartofi, de
uz alimentar, făină de tapioca de uz alimentar,
făină din semințe oleaginoase pentru alimente,
făină de porumb de uz alimentar, amestecuri

de făină utilizate pentru copt, făină de ovăz
pentru consum uman, aperitive sărate pe bază
de faină, alimente sărate preparate din făină
de cartofi, produse de patiserie din făină de
cartofi, snack-uri preparate din făină de cartofi,
produse de cofetărie pe bază de făină, făină din
semințe de coix pentru alimente, făină pentru
prepararea găluștilor din orez glutinos, făină de
semințe de lacrima-lui-iov, făină fără proteine
pentru utilizare în producția berii, produse pentru
gustări preparate din făină de cartofi, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din făină de orez, produse pentru gustări
preparate din făină de porumb, făină din semințe
de leguminoase, de uz alimentar, biscuit uscat
făcut din făină, apă și sare, prăjituri uscate
din făină de orez cu zahăr (rakugan), produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată, ceai,
ceai rooibos, ceai negru (ceai englezesc), ceai
oolong
(ceai chinezesc), ceai negru, ceai darjeeling,
chai (ceai), ceai instant, mate (ceai), ceai verde,
ceai alb,
ceai tieguanyin, ceai fermentat, înlocuitori de
ceai, ceai de ginseng, ceai de oolong, esențe
de ceai, prăjituri pentru ceai, amestecuri de ceai,
ceai ginseng (insamcha), ceai de iasomie, ceai
earl grey, ceai pentru
infuzii, ceai de salvie, arome din ceai, ceai de
rozmarin, ceai verde japonez, extracte de ceai,
frunze de
ceai, ceai de yuzu, ceai de ghimbir, ceai fără
teină, capsule de ceai, ceai de tei, ceai de
măceșe, ceai de
mușețel, ceai de mentă, ceai verde instant,
ceai alb instant, ceai negru instant, ceai oolong
instant,
ceaiuri
de
fructe,
esențe
de
ceai
(nemedicamentoase),
extracte
de
ceai
(nemedicamentoase), ceai de
crizanteme (gukhwacha), ceai de lămâie verde,
ceai cu gheață (nemedicamentoase), ceai de
acanthopanax
(ogapicha), ceai de ginseng roșu, ceai din frunze
de orz, ceai vândut în vrac (nemedicamentos),
yerba mate
(ceai sud-american), ceai de lotus alb
(baengnyeoncha), ceai de goji chinezesc
(gugijacha), ceai de caise
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asiatice (maesilcha), amestecuri de pulberi
de ceai, ceai din orez brun prăjit, ceaiuri
(nemedicinale) care conțin lămâie, ceaiuri
(nemedicinale) aromate cu lămâie, ceai din
rădăcină de brusture (wooungcha), ceai fără
teină îndulcit cu îndulcitori, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), preparate aromate
pentru prepararea ceaiurilor nemedicinale, ceai
(nemedicinal) care conține frunze de merișor,
ceai ambalat (altele decât pentru uz medicinal),
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte, ceai din
fructe (nu pentru uz medical), ceai (nemedicinal)
care conține extracte de merișor, ceaiuri cu
aromă de fructe (nu medicinale), înlocuitori
de ceai (altele decât pentru uz medicinal), ceai
(nemedicinal) care constă în frunze de merișor,
ceai din orz uscat cu coajă (mugi-cha), ceai de
iasomie, altele decât pentru uz medicinal, ceai
instant (altul decât cel pentru uz medicinal), ceai
(nemedicinal) care constă în extracte de merișor,
yuja-cha (ceai corean cu lămâie și miere), ceaiuri
aromate (altele decât cele pentru uz medicinal),
băuturi pe bază de ceai cu aromă de fructe,
ceai aromat din portocale (altele decât pentru
uz medicinal), flori sau frunze pentru utilizare ca
înlocuitori de ceai, ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal, ceai sub formă de praf de
varec sărat
(kombu-cha), ceai cu aroma de măr (altele
decât pentru uz medicinal), pudră instant pentru
prepararea
ceaiului (alta decât cea pentru uz medicinal),
ceai de iasomie sub formă de pliculețe, altele
decât pentru uz
medicinal, fondante (produse de cofetărie),
drajeuri romboidale (produse de cofetărie),
bomboane nemedicinale (produse de cofetărie),
lemn dulce (produse de cofetărie), jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), trufe (produse de
cofetărie), produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie înghețate, produse de
cofetărie congelate, șerbeturi (produse de
cofetărie), zefir (produse de cofetărie), pastila
(produse de cofetărie), chipsuri de cofetărie
pentru copt, glazură pentru produse de cofetărie,
drajeuri (produse de cofetărie nemedicinale),
bezele moi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie cu gheață, gheață pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
cu înghețată, produse de cofetărie înghețate
(nemedicamentoase), mentă pentru produse de
cofetărie, mentă pentru utilizare în cofetărie,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie din ciocolată, batoane
de lemn dulce (produse de cofetărie), gume
transparente (produse de cofetărie), produse
de cofetărie dulci aromate, biluțe de zahăr
pentru cofetărie, tablete (produse de cofetărie

nemedicinale), produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie din nuci, esențe folosite
pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie care conțin
gem, drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, suc de fructe (produse de
cofetărie), trufe cu rom (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie
sub formă de tablete, produse de cofetărie
nemedicamentoase,
produse din zahăr, produse de cofetărie pe bază
de arahide, bucăți de zahăr cristal (produse de
cofetărie), produse de cofetărie nemedicinale
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu aromă de praline, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
înghețate sub formă de acadea, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din înghețată, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
cachou (produse de cofetărie), altele decât cele
pentru
scopuri
farmaceutice,
dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, pastile
mentolate (produse de cofetărie), altele decât
cele pentru uz medical, batoane pentru gustări
conținând un
amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicamentoase
pentru utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de patiserie, pateuri
(produse de patiserie), pricomigdale (produse de
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patiserie), specialități de patiserie, amestecuri de
patiserie, produse de patiserie, prăjiturici uscate
(produse de patiserie), scoici de patiserie,
produse de patiserie congelate, amestecuri
preparate de patiserie, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, pateuri (produse de patiserie), foi
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie vieneză,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie cu fructe,
scoici de patiserie pentru monaka, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), produse de
patiserie daneze din foitaj, preparate aromatice
pentru produse de patiserie, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), produse de patiserie
umplute cu fructe,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie din legume și carne, fulgi de patiserie de
unt de arahide, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie cu semințe
de mac, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie cu
termen mare de valabilitate, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de brutărie, amestecuri
pentru produse de brutărie, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, sufleuri
ca desert, deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi cu înghețată, spume de
desert (dulciuri), deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
creme englezești custard (deserturi la cuptor),
alimente din zahăr pentru îndulcirea deserturilor,
alimente obținute din zahăr pentru prepararea
unui desert, alimente obținute dintr-un îndulcitor
pentru îndulcirea deserturilor, alimente obținute
dintr-un îndulcitor pentru prepararea unui desert,
arome de unt, caramel cu unt sărat,
fulgi din cremă de unt și zahăr brun
(butterscotch), înghețată care nu e preparata din
produse lactate, băuturi pe bază de ciocolată
care nu au la bază lactate sau legume,
ciocolată aerată, înlocuitori (ciocolată), ciocolată
nemedicinală, ciocolată granulată, ciocolată
umplută, ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă,
esențe de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri
de ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată
pentru glazuri, trufe de ciocolată, dulciuri din

ciocolată, înlocuitori de ciocolată, scoici de
ciocolată, ciocolată cu
lichior, batoane de ciocolată, marțipan din
ciocolată, bomboane cu ciocolată, vafe din
ciocolată, pudră de
ciocolată, ouă de ciocolată, gofre de ciocolată,
fondante de ciocolată, bomboane de ciocolată,
ciocolată
cu alcool, ciocolată cu lapte, chipsuri de
ciocolată, înghețate cu ciocolată, prăjituri cu
ciocolată, spume de ciocolată, paste de
ciocolată, sirop de ciocolată, fondue din
ciocolată, praline de ciocolată, ciocolată de
băut, ciocolată fără lapte, iepurași de ciocolată,
băuturi aromatizate cu ciocolată, fructe trase
în ciocolată, ciocolată cu lapte (băutură), alune
trase în ciocolată, covrigi glazurați cu ciocolată,
prăjitură învelită în ciocolată, prăjituri mici
cu ciocolată, napolitane învelite în ciocolată,
ciocolată cu hrean japonez, migdale acoperite
de ciocolată, batoane învelite în ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, amestecuri de ciocolată caldă,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din chec
de ciocolată, umpluturi pe bază de ciocolată,
băuturi cu aroma de ciocolată, nuci macadamia
trase în ciocolată, ciocolată sub formă de praline,
decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri, covrigi
cu glazură de ciocolată, napolitane cu caramel și
ciocolată, creme pe bază de ciocolată, fursecuri
parțial învelite în
ciocolată, preparate pentru băuturi cu ciocolată,
bomboane de ciocolată cu umplutură, arome pe
bază de ciocolată, siropuri de ciocolată pentru
prepararea băuturilor pe bază de ciocolată,
fursecuri cu glazură de ciocolată, înghețate
cu aromă de ciocolată, vafe cu glazură
de ciocolată, batoane de ciocolată cu lapte,
rahat turcesc acoperit cu ciocolată, produse
pe bază de ciocolată, cremă de ciocolată
pentru pâine, glazuri cu aromă de ciocolată,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
oleaginoase trase în ciocolată, batoane de
nuga învelite în ciocolată, esențe de ciocolată
pentru prepararea băuturilor, turte din orez
învelite în ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, băuturi cu gheață pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte, ornamente din ciocolată pentru pomul
de crăciun, ciocolată cu cremă cu aromă de
mentă, esențe de ciocolată pentru prepararea
de băuturi, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, pastă pentru sandviș cu ciocolată
și fructe uscate, dulciuri (nemedicinale) sub
formă de eclere de ciocolată, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
preparate pentru pregătirea băuturilor cu aromă
de ciocolată, batoane pe bază de ciocolată ca
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substituți alimentari, preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de caramel, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de nuci,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de mentă, preparate pentru băuturi cu ciocolată
și aromă de portocale, preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de moca, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri și plăcinte, preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de banane, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe
bază de ciocolată), fursecuri parțial învelite întro glazură cu aromă de ciocolată, înghețată,
șerbeturi (înghețată), conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, torturi de înghețată,
batoane de înghețată, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, amestecuri de înghețată,
înghețată cu fructe, înghețată de fructe, înlocuitor
de înghețată, înghețată pe băț, lapte congelat
(înghețată), lianți pentru înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată sub formă de
sandviș, băuturi pe bază de înghețată, prăjituri
pe bază de înghețată, batoane de înghețată
pe băț, dulciuri de înghețată de iaurt, amestecuri
pentru cornete de înghețată, pudră de înghețată
comestibilă pentru folosirea la mașini de
înghețată, batoane de înghețată cu fructe, agenți
organici de
legare pentru înghețată, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, gheață,
înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, înlocuitori pentru înghețată
pe bază de soia, produse de înghețată pe bază
de soia,
înghețată cu aromă de fructe sub formă de
acadele, arome folosite pentru preparea de
înghețată (altele decât esențele eterice sau
uleiuri esențiale), prăjituri, prăjiturele, prăjituri
înghețate, pesmeciori (prăjituri),
pișcoturi (prăjituri), praf pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe, arome pentru prăjituri, prăjituri cu
brânză, prăjitură cu migdale, prăjitură de malț,
prăjituri cu căpșuni, aluat pentru prăjituri,
prăjitură din melasă, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, amestecuri pentru
prăjituri, glazură pentru prăjituri, preparate
pentru prăjituri, prăjituri cu cremă, prafuri
pentru prăjituri, prăjitură cu pâine, batoane de
prăjitură, prăjituri din mei, aluat de prăjituri,
amestecuri pentru prajituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturele tip acadea, preparate aromatice
pentru prăjituri, aluat congelat pentru prăjituri,
prăjituri cu fructe glasate, prăjitură pentru micul
dejun, prăjituri din iaurt înghețate, prăjiturele din
aluat prăjit, praf pentru prepararea prăjiturilor,

dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, prăjitură din drojdie de
bere, decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), gustări
tip prăjitură din orez, prăjituri din orez zdrobit
(mochi), prăjituri din aluat prăjit (karintoh),
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri cu
blat pufos congelate, prăjituri caramelizate din
orez expandat, prăjituri din ovăz pentru consum
uman, prăjituri de cereale pentru consum uman,
prăjituri chinezești în formă de lună, prăjituri
chinezești (tradiționale pentru festivalul lunii),
prăjituri pavlova cu gust de alune, prăjitură
de orez tradițională coreană (injeolmi), prăjituri
înăbușite în stil
japonez (mushi-gashi), arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, prăjituri dulci din
orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjitură de orez în formă de
semilună (songpyeon) umpluturi pe bază de
cremă pentru prăjituri și plăcinte, prăjituri moi din
orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), taiyaki
(prăjituri japoneze în formă de pește cu diverse
umpluturi), prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), baozi (chifle
umplute), plăcinte, plăcinte proaspete, plăcinte
gătite, plăcinte cu răvaș, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, plăcinte cu carne, foi de plăcintă,
plăcinte cu pește, plăcinte cu măr, plăcinte fără
carne,
plăcinte cu vânat, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu cremă, plăcinte cu afine, plăcinte dulci sau
sărate, plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu
carne (preparate), plăcinte cu iaurt congelate,
cocă crocantă preparată, pentru plăcinte,
plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu carne de
pasăre, plăcinte cu carne de pui, plăcinte cu
carne de pasăre sau de vânat, aluat, aluat dospit,
aluat înghețat, aluat pentru pateuri, amestecuri
de aluat, aluat de pâine, aluat pentru pizza, aluat
pentru negrese, aluat pentru biscotti, aluaturi
pentru napolitane, paste alimentare (aluaturi),
aluaturi împletite prăjite, amestecuri de aluat
nefermentat, aluat pentru prepararea clătitelor,
alimente preparate din aluat, chipsuri din aluat
wonton, aluat congelat pentru negrese, amestec
pentru aluat tempura, aluat congelat pentru
biscotti, batoane din aluat prăjit (youtiao), aluaturi
și amestecuri din acestea, produse din aluat gata
de copt, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
fructe, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
carne, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
legume, turtă dulce, turte indiene, turte din orez,
turte de orez sote (topokki), turtă dulce olandeză
(taai taai), turte de mălai
fierte într-un înveliș de frunze, budinci,
budinci yorkshire, budincă de orez, budinci
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de crăciun, budincă de griș, budinci gata
preparate, praf de budincă, budinci de orez,
amestecuri instant de budincă, amestecuri
pentru prepararea budincilor, budincă pe bază
de orez, amestec kheer (budincă de orez),
budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
prafuri de înghețată instant, amestecuri instante
pentru gogoși, amestecuri instante pentru
clătite, amestec de condimente, amestecuri
pentru gogoși, amestecuri de orez, amestecuri
pentru pâine, amestecuri de pizza, amestecuri
de condimente, amestecuri pentru șerbeturi,
amestecuri pentru brioșe, amestecuri pentru
brownies, amestecuri pentru pâine integrală,
amestecuri pentru umpluturi
(alimente), amestecuri pentru prepararea
îngheţatelor, amestecuri pentru prepararea
șerbeturilor, amestecuri
pentru prepararea pâinii, amestecuri lichide
pentru gătit, amestecuri pentru prepararea
sosurilor, amestecuri
de șerbet (înghețate), amestecuri de condimente
curry, amestec pentru chifle cu lapte, amestecuri
de copt
gata preparate, amestecuri gata pregătite pentru
copt, amestecuri pe bază de cacao, amestecuri
pentru
umplutură care conțin pâine, amestecuri
condimentate pentru pané folosite la prăjit,
amestecuri pe bază de
pâine pentru umpluturi, cereale pentru micul
dejun care conțin un amestec de fructe și
fibre, cacao, produse din cacao, cacao cu
lapte, pudră de cacao, bomboane cu cacao,
pudră de cacao instant, cacao pentru prepararea
băuturilor, preparate pe bază de cacao, pastă
de cacao pentru băuturi, alimente pe bază de
cacao, băuturi pe bază de cacao, băuturi din
cacao gata preparate, și băuturi pe bază de
cacao, extracte de cacao pentru consum uman,
băuturi cu gheață pe bază de cacao, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
preparate pe bază de cacao pentru fabricarea
băuturilor, extracte de cacao utilizate ca arome
pentru băuturi, băuturi sub formă de pudră
care conțin cacao, extracte de cacao utilizate
ca arome pentru alimente, cacao (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cacao), creme pe bază de cacao sub
formă de produse tartinabile, preparate sub
formă de pudră conținând cacao utilizate pentru
prepararea băuturilor, bulete din orez, bulete de
brânză expandate (snacksuri de porumb), onigiri
(găluște de orez), paste din orez, orez fermentat
cu malț (koji), orez sub formă de cremă, orez
glutinos învelit în frunze de bambus (zongzi),
rulouri de alge marine deshidratate

(gimbap), tapioca, orez, tapiocă, sago, amidon
de palmier sago (pentru alimente), paste
congelate, paste prăjite, paste uscate, scoici
din paste, conserve de paste, paste alimentare
proaspete, paste făinoase umplute,
paste pentru supe, salate de paste, sos pentru
paste, fermenți pentru paste, paste făinoase
alimentare, paste
alimentare făinoase, paste de migdale, paste din
hrișcă, paste din quinoa, paste din năut, paste
din linte,
mâncăruri care includ paste, paste din grâu
integral, paste făinoase gata-preparate, paste
care conțin ouă,
paste cu legume (sosuri), paste alimentare cu
curry, paste făinoase cu trufe, rulade de paste
pentru gyoza, alimente pe bază de paste la
conservă, alimente din paste făinoase uscate,
paste pentru încorporare în pizza, paste făinoase
alimentare pentru consum uman, cannelloni
(paste care pot fi umplute), mâncăruri preparate
pe bază
de paste, condimente pe bază de legume pentru
paste, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai
ales pe bază de paste, înghețate tip sorbet,
șerbeturi și sorbete, sorbeturi (înghețate de
fructe), înghețate
tip sorbet cu fructe, sorbete (înghețate pe bază
de apă), drojdie, drojdie instant, drojdie pudră,
pâine făcută
cu drojdie, extracte de drojdie pentru alimente,
drojdie și agenți de dospire, drojdie folosită ca
ingredient
alimentar, extracte de drojdie pentru consum
uman, sare, sare cu condimente, sare de
bucătărie, sare de masă, sare cu trufă,
sare pentru condimentarea mâncării, sare de
bucătărie, sare pentru conservarea
alimentelor, sare pentru conservarea peștelui,
sare de bucătărie condimentată, sare de mare
de bucătărie,
sare, mirodenii, arome și condimente, pâine cu
conținut scăzut de sare, sare cu șofran pentru
condimentat
alimente,
praf
de
copt,
condimente,
chutneys (condimente), condimente comestibile,
condimente
alimentare, curry (condimente), mirodenii
(condimente), hrean (condimente), sosuri
(condimente),
condimente uscate, condimente aromate,
ghimbir (condimente pudră), condimente pentru
taco, arome și
condimente,
preparate
de
condimente,
condimente pentru alimente, condimente de
copt, extracte de
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condimente,
condimente
pentru
pizza,
condimente chimice (gătit), condimente cu ardei
iute, pâine aromată
cu condimente, praf de muștar (condimente),
praf de cuișoare (condimente), ardei iuți uscați
(condimente),
pudră de curry (condimente), praf de
scorțișoară (condimente), sosuri marinate
conţinând condimente,
semințe de susan (condimente), fiertură de crab
în condimente, amestec de condimente sloppy
joe,
condimente pentru floricele de porumb,
condimente sub formă de prafuri, condimente
sub formă de pudră,
praf de ardei iute (condimente), pudră de ardei
iute (condimente), condimente pe bază de pastă
de soia
(doenjang)
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STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05067
09/07/2019
SC PRECAST BETOTECH SRL,
STR. CONULUI NR. 1A, CAMERA
5, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

BT betotech
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.04.18
(591) Culori revendicate:gri, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
───────

M CASA MÎNDRU
CAMERE DE ÎNCHIRIAT
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 01.01.04; 25.01.25
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de cazare temporară, pregătirea şi servirea
oaspeţilor cu preparate culinare şi băuturi
tradiţionale.
───────

