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Cereri Mărci publicate în 29/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 03771

(151)
22/05/2019

(732)
SC PASOTI HANDEL SRL

2 M 2019 03797

22/05/2019

SCHMIDT ARCHITECTURE
STUDIO SRL

3 M 2019 03798

22/05/2019

PARTENERIAT GASTRONOMIC Club Confit PARTENERIAT
PREMIER
GASTRONOMIC PREMIER

4 M 2019 03799

22/05/2019

DA BACCO SRL

Da Bacco

5 M 2019 03800

22/05/2019

SC KENZO SRL

clarette

6 M 2019 03801

22/05/2019

OPTICALMED REIN SRL

7 M 2019 03802

22/05/2019

SC DAVS FIRE SOLUTIONS
SRL

8 M 2019 03803

22/05/2019

DELOITTE CONSULTANTA SRL Deloitte Processo

9 M 2019 03804

22/05/2019

SC FERPLAST SRL

www.bilaextinctoare.ro

10 M 2019 03805

22/05/2019

MIHAELA MARIN

BUTTERFLY QUARTET

11 M 2019 03806

22/05/2019

ROXANA-VALENTINA VASILE
VASILE-LUCIAN MARCU

ZANZIBAR Beach

12 M 2019 03807

22/05/2019

ALEXANDRU TUDOR

Ejolie Potrivit fiecarui stil

13 M 2019 03809

22/05/2019

Mihaela Graţiela Bucătaru
Lucian Bucătaru

L LA MIA BORSA FASHION
ACCESSORIES

14 M 2019 03810

22/05/2019

LUCIAN BĂDÎRCEA
CRISTINA DUMITRA
BĂDÎRCEA

EH EMBLEM HOTEL
BUCHAREST Location you
need.EMBLEM service you
deserve!

15 M 2019 03811

22/05/2019

UNIUNEA ELENĂ DIN
ROMÂNIA

CENTRUL CULTURAL ELEN

16 M 2019 03812

22/05/2019

ALEROMA SRL

CT CONTROLTHERM

17 M 2019 03813

22/05/2019

COMSERVICE-COMPANY
S.R.L.

ALIANT

18 M 2019 03814

22/05/2019

ALIN ALEXANDRU VELCIU

Desofty

19 M 2019 03815

22/05/2019

ALIN-ALEXANDRU VELCIU

Monalisa

20 M 2019 03816

22/05/2019

AUTOROM TRAVEL SRL

AUTOROM

21 M 2019 03817

22/05/2019

RADU-MIHAI VELCIU

INOGARDEN

22 M 2019 03818

22/05/2019

FOOD SNACK TABOO S.R.L.-D TAboo döner

23 M 2019 03820

22/05/2019

FLORIN HOZOC
2

(540)
BEATRIXX
SAS SchmidtArchitectureStudio

DAVS FIRE SOLUTIONS

BESMAX MEDICAL
CONCIERGE
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03771
22/05/2019
SC PASOTI HANDEL SRL,
STR. STEFAN CEL MARE NR.
15, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
GANEASA, 077014, ILFOV,
ROMANIA

decoraţiuni interioare, amenajare/design interior,
design grafic pentru materialele promoţionale.
───────

(210)
(151)
(732)

BEATRIXX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
încălţămintei şi articolelor de marochinărie din
piele (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, servicii asigurate de magazine en gross
sau en detail.

(740)

───────

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

(740)

(540)

M 2019 03797
22/05/2019
SCHMIDT ARCHITECTURE
STUDIO SRL, BD. MUNCII NR. 13,
BL. D10, SC. B, AP. 1, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

SAS
SchmidtArchitectureStudio
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
servicii de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
proiectarea construcţiilor, proiectarea de

M 2019 03798
22/05/2019
PARTENERIAT GASTRONOMIC
PREMIER, BD. DECEBAL NR.
12, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

Club Confit PARTENERIAT
GASTRONOMIC PREMIER
(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 07.01.13;
25.01.19; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii,
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plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03799
22/05/2019
DA BACCO SRL, COMUNA CASIN
NR. 5, DC126, JUDEŢUL BACĂU,
SAT CASIN, BACĂU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03800
22/05/2019
SC KENZO SRL, CALEA PLEVNEI
NR. 154, ET. 1, AP. 2, CAMERA
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Da Bacco
(531)

Clasificare Viena: 05.03.04; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori

clarette
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:roşu, negru
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale

şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitate online în reţele informatice,
regruparea în avantajul terţilor pentru piele şi
imitaţii de piele, piei de animale şi piei brute,
bagaje şi genţi de transport, umbrele de ploaie
şi de soare, bastoane, bice, harnaşament şi
articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale , pentru articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi pentru acoperirea capului (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

35. Servicii de publicitate, servicii promoționale

de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
servicii de
promovare și publicitate, servicii de marketing
direct, servicii de marketing digital, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor.
44. Imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii
de evaluare medicală, consiliere medicală,
examinarea
medicală a persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03802
22/05/2019
SC DAVS FIRE SOLUTIONS SRL,
CALEA BUCUREŞTILOR NR.
289, JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)
(511)

M 2019 03801
22/05/2019
OPTICALMED REIN SRL, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET NR. 38,
CAMERA 1 BL. C29, SC. 3, ET. 4,
AP. 60, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

Clasificare Viena: 02.09.04
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

DAVS FIRE SOLUTIONS
(531)

Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
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şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03803
22/05/2019
DELOITTE CONSULTANTA SRL,
CALEA GRIVITEI NR. 82-98,
THE MARK TOWER ET.14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010735,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Deloitte Processo

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Sisteme de stingere a incendiilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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.

(540)

M 2019 03805
22/05/2019
MIHAELA MARIN, STR.
MACEDONIA NR. 26, ET. 2, AP.
3BIS, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010896, BUCUREȘTI, ROMANIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03804
22/05/2019
SC FERPLAST SRL, STR.
LEBEDEI NR. 15, BL. E8, AP. 3,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA
SC CABINET ANI FUCIU SRL,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, SNAGOV SAT,
JUDEŢUL ILFOV, SNAGOV

www.bilaextinctoare.ro

BUTTERFLY QUARTET
(531)

Clasificare Viena: 03.13.01; 03.13.24;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:mov, lila, portocaliu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment, divertisment muzical, servicii
de divertisment, furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment, furnizate de grupuri
muzicale vocale, reprezentații în direct, susținute
de grupuri muzicale, servicii de divertisment sub
formă de spectacole, susținute de o formație
muzicală, servicii de mixare muzicală, editare
muzicală, organizare de evenimente muzicale,
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servicii de compoziții muzicale, producție de
înregistrări sonore și muzicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03806
22/05/2019
ROXANA-VALENTINA VASILE,
CAL. VITAN NR. 221, BL. 9,
SC. 1, ET. 7, AP. 37, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
VASILE-LUCIAN MARCU, SOS.
PANTELIMON NR. 227, BL.
70, SC. 2, AP. 106, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Cabinet Individual Proprietate
Industrială Claudia Monica Frisch,
ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(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, servicii
de agenţie de import export, regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achizitioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondentă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

ZANZIBAR Beach
(531)

Clasificare Viena: 10.03.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.10
(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,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor. (Solicităm protecţie pentru

(740)

(540)

M 2019 03807
22/05/2019
ALEXANDRU TUDOR, STR.
DEALUL CUPARULUI NR. 6, COM
DRAGODANA, SAT CUPARU,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

Ejolie Potrivit fiecarui stil
(531)
(511)

Clasificare Viena: 02.03.08; 02.03.16;
02.03.23; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
27.05.10
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care

servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03809
22/05/2019
Mihaela Graţiela Bucătaru, STR.
ION CAMPINEANU NR. 29C,
SC. A, ET. 7, AP. 22, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Lucian Bucătaru, ALEEA
CIRCULUI NR. 2, BL. 2, SC.
B, ET.1, AP. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03810
22/05/2019
LUCIAN BĂDÎRCEA, STR.
DIONISIE FOTINO NR. 20B,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTINA DUMITRA BĂDÎRCEA,
STR. DIONISIE FOTINO NR.
20B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
FRISCH CLAUDIA MONICA, ŞOS.
PANTELIMON, NR. 243, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

EH EMBLEM HOTEL
BUCHAREST Location
you need.EMBLEM
service you deserve!
L LA MIA BORSA
FASHION ACCESSORIES
(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale, genți
de voiaj și de transport, umbrele şi parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.

(531)

Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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).
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).
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate de masură, instrumente şi aparate de
măsurat.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03811
22/05/2019
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA,
STR. VASILE ALECSANDRI NR 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010693,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03813
22/05/2019
COMSERVICE-COMPANY S.R.L.,
BULEVARDUL UNIRII NR. 30,
ET. 2, JUDEŢ BACĂU, BACĂU,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CENTRUL CULTURAL ELEN
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

ALIANT

───────

(531)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03812
22/05/2019
ALEROMA SRL, STR. UNIRII
NR. 8, AP.27, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 3400, CLUJ, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

CT CONTROLTHERM

Clasificare Viena: 26.03.01; 26.03.23;
26.13.25; 29.01.01; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Închiriere de echipamente şi maşini de birou,
închirierea maşinilor de fotocopiere, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri comercială).
37. Instalarea,
întreţinerea
şi
reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, instalarea,
întreţinerea
şi
repararea
componentelor
hardware ale calculatorului.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea
de
calculatoare,
programe
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
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pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronică a datelor, găzduirea site-urilor (siteuri web), consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii desprea
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
securitatea internetului, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, platforma ca serviciu
(PaaS), recuperarea datelor de pe calculator,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03814
22/05/2019
ALIN ALEXANDRU VELCIU, STR.
CRINILOR NR. 85, COMUNA
NUCI, JUDEŢ ILFOV, SAT MERII
PETCHII, ILFOV, ROMANIA

Desofty

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor

şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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 componente
hardware şi software ale calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03815
22/05/2019
ALIN-ALEXANDRU VELCIU, STR.
CRINILOR NR. 85, JUDEȚUL
ILFOV, SAT MERII PETCHII (COM.
NUCI), ILFOV, ROMANIA

Monalisa

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

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03816
22/05/2019
AUTOROM TRAVEL SRL,
SOSEAUA BUCUREȘTITÂRGOVIȘTE NR. 112, AP. 4,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

AUTOROM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03817
22/05/2019
RADU-MIHAI VELCIU, STR.
CRINILOR NR. 85, JUDEȚUL
ILFOV, SAT MERII PETCHII (COM.
NUCI), ILFOV, ROMANIA

INOGARDEN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.

pachet, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-fooduri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 03818
22/05/2019
FOOD SNACK TABOO S.R.L.D, STR. HIPODROM NR. 4, BL.
A3, SC. 1, AP. 3, CAMERA 2,
JUDEȚUL BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

M 2019 03820
22/05/2019
FLORIN HOZOC, STR. PECHEA
NR. 10-12, AP. 12, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BESMAX MEDICAL
CONCIERGE
(531)

TAboo döner
(531)

Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.12;
09.07.19; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu
(HEX=#FF0000), galben
(HEX=#FFFF00)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de aprovizionare pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de fast food la

Clasificare Viena: 01.07.12; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7466C), portocaliu (Pantone Bright
Orange C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii administrative pentru trimiterea
pacienților la consultații, servicii de intermediere
comercială în domeniul prestării de servicii,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou).
41. Traducere, servicii de interpretariat
lingvistic.
43. Servicii de rezervări pentru cazare
temporară (în scopul accesului la servicii
medicale).
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44. Servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de consiliere în materie
de probleme medicale, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de consiliere medical ă
individuală oferită pacienților, servicii de turism
medical sub forma aranjării de acces la tratament
medical în altă țară.
───────

