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Cereri Mărci publicate în 08/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 03290 26/04/2019 PARTIDUL LIBERTATE,

UNITATE SI SOLIDARITATE
+ PLUS

2 M 2019 03291 26/04/2019 PARTIDUL LIBERTATE,
UNITATE SI SOLIDARITATE

+ plus

3 M 2019 03292 26/04/2019 RIN FOOD&BAR SRL RESTAURANT INTEGRA

4 M 2019 03293 29/04/2019 CLEARSERVICE KFT CLEARSERVICE

5 M 2019 03294 29/04/2019 ANA SI CORNEL S.R.L. ANA SI CORNEL - GUST DE
NEUITAT

6 M 2019 03295 29/04/2019 ANA SI CORNEL S.R.L. ANA SI CORNEL - GUST
ROMÂNESC

7 M 2019 03296 29/04/2019 ANA SI CORNEL S.R.L. ANA SI CORNEL - GUST
DELICAT

8 M 2019 03297 29/04/2019 ANA SI CORNEL S.R.L. ANA SI CORNEL - GUST
AROMAT

9 M 2019 03298 29/04/2019 ANA SI CORNEL S.R.L. ANA SI CORNEL - GUST GATA
DE ASEZONAT

10 M 2019 03299 29/04/2019 Daniel Popescu EM.ES

11 M 2019 03300 30/04/2019 HARAS SRL REZIDENT CHECK IN. TO A
NEW WORLD.

12 M 2019 03301 30/04/2019 GERMAN MARKET SRL HOT DOG MANIA

13 M 2019 03302 30/04/2019 ELIT SRL elit Gustul Desăvârșit

14 M 2019 03303 30/04/2019 DAILY DOSE SRL DAILY DOSE

15 M 2019 03304 30/04/2019 INTELLIGENT IT SRL S smartbill

16 M 2019 03305 01/05/2019 EMIL SASU OKMARKET
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(210) M 2019 03290
(151) 26/04/2019
(732) PARTIDUL LIBERTATE,

UNITATE SI SOLIDARITATE,
STR. PIPERA NR. 41, CORP A,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020112,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
+ PLUS

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

35. Publicitate și marketing, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii
de publicitate în presă, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, servicii de promovare
a imaginii partidului politic, previziuni și analize
economice, consultanță în domeniul analizei
activității economice, analiză de previziuni
economice în scopuri comerciale, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de consultanță privind
promovarea campaniilor de strângere de fonduri
în scopuri politice, servicii de consultanță privind
gestionarea campaniilor de strângere de fonduri
în scopuri politice, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță

în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri.
36. Servicii de strângere de fonduri în scopuri
politice, strângerea de fonduri în scopuri
electorale precum şi servicii cu caracter financiar
sau economic efectuate în vederea realizării
propagandei politice, coordonarea strângerilor
de fonduri, colectarea de fonduri și sponsorizare,
organizare de colecte de fonduri, procurare de
fonduri în scopuri financiare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară.
41. Organizare de reuniuni și conferințe,
organizare de seminarii și congrese, furnizarea
de informații despre congrese, organizarea și
conducerea de congrese, realizare, coordonare
și organizare de congrese, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, susținere de
prelegeri pe teme educaționale, organizarea de
evenimente politice cu scop cultural, educativ,
organizarea de manifestări culturale, mese
rotunde şi seminarii, instruire politică efectuată
prin mass-media, desfăşurarea de activităţi
politice, instruire educativă, educație și instruire,
pregătire și instruire, organizare de cursuri de
instruire, publicare de manuale de instruire,
instruire în domeniul tehnicilor informatice,
organizare de seminare de instruire, desfășurare
de seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, publicare de calendare de evenimente,
publicarea de reviste electronice, furnizarea
de publicaţii online, publicarea online de cărţi
şi reviste electronice, publicarea de reviste
în format electronic pe internet, publicarea
de materiale şi publicaţii tipărite, publicarea
de reviste pentru consumatori, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
educație vocațională pentru tineri, furnizare de
centre de pregătire pentru tineri, furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri, organizare de
programe de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii in domeniul politic, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
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în domeniul politic pentru tineri și adulți,
organizarea de mitinguri, întruniri cu caracter
electoral, organizarea de conferinţe şi congrese,
activităţi cu caracter sportiv şi cultural pentru
nominalizarea şi susţinerea candidaţilor în
campanii electorale, publicaţii de texte şi
cărţi, simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale.
45. Organizarea reuniunilor politice, servicii de
lobby politic, oferirea către terti a sprijinului în
scop social de către un grup organizat sub forma
unui partid politic, servicii juridice, furnizare de
informații cu privire la drepturile omului, întocmire
de rapoarte juridice în domeniul drepturilor
omului.

───────

(210) M 2019 03291
(151) 26/04/2019
(732) PARTIDUL LIBERTATE,

UNITATE SI SOLIDARITATE,
STR. PIPERA NR. 41, CORP A,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020112,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

+ plus

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 24.17.07;
27.05.01

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

35. Publicitate și marketing, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii
de publicitate în presă, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, servicii de promovare
a imaginii partidului politic, previziuni și analize
economice, consultanță în domeniul analizei
activității economice, analiză de previziuni
economice în scopuri comerciale, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de consultanță privind
promovarea campaniilor de strângere de fonduri
în scopuri politice, servicii de consultanță privind
gestionarea campaniilor de strângere de fonduri
în scopuri politice, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri.
36. Servicii de strângere de fonduri în scopuri
politice, strângerea de fonduri în scopuri
electorale precum şi servicii cu caracter financiar
sau economic efectuate în vederea realizării
propagandei politice, coordonarea strângerilor
de fonduri, colectarea de fonduri și sponsorizare,
organizare de colecte de fonduri, procurare de
fonduri în scopuri financiare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară.
41. Organizare de reuniuni și conferințe,
organizare de seminarii și congrese, furnizarea
de informații despre congrese, organizarea și
conducerea de congrese, realizare, coordonare
și organizare de congrese, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
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organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, susținere de
prelegeri pe teme educaționale, organizarea de
evenimente politice cu scop cultural, educativ,
organizarea de manifestări culturale, mese
rotunde şi seminarii, instruire politică efectuată
prin mass-media, desfăşurarea de activităţi
politice, instruire educativă, educație și instruire,
pregătire și instruire, organizare de cursuri de
instruire, publicare de manuale de instruire,
instruire în domeniul tehnicilor informatice,
organizare de seminare de instruire, desfășurare
de seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, publicare de calendare de evenimente,
publicarea de reviste electronice, furnizarea
de publicaţii online, publicarea online de cărţi
şi reviste electronice, publicarea de reviste
în format electronic pe internet, publicarea
de materiale şi publicaţii tipărite, publicarea
de reviste pentru consumatori, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, educație vocațională pentru tineri,
furnizare de centre de pregătire pentru tineri,
furnizare de cursuri de pregătire pentru tineri,
organizare de programe de instruire pentru
tineri, furnizare de cursuri de instruire pentru
tineri în vederea pregătirii in domeniul politic,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire în domeniul politic pentru
tineri și adulți, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,

publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale.
45. Organizarea reuniunilor politice, servicii de
lobby politic, oferirea către terți a sprijinului în
scop social de către un grup organizat sub forma
unui partid politic, servicii juridice, furnizare de
informații cu privire la drepturile omului, întocmire
de rapoarte juridice în domeniul drepturilor
omului.

───────

(210) M 2019 03292
(151) 26/04/2019
(732) RIN FOOD&BAR SRL, STR.

ADAMCLISI NR. 1E, CAMERA 1,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

RESTAURANT INTEGRA

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 26.04.18;
29.01.13; 27.05.01

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, gri, alb

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

43. Servicii de servire a preparatelor culinare
într-un restaurant.

───────
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(210) M 2019 03293
(151) 29/04/2019
(732) CLEARSERVICE KFT , STR.

BAROSS NR. 89, , BUDAÖRS,
2040, UNGARIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ,
DEJ, 405200

(540)

CLEARSERVICE

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 02.03.23;
05.05.16; 05.05.20; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382C), galben (Pantone
389C, 396C), gri (Pantone 6 EC)

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

37. Servicii de curățenie interioară și exterioară
de clădiri, servicii de curățenie.

───────

(210) M 2019 03294
(151) 29/04/2019
(732) ANA SI CORNEL S.R.L., STR.

BARIERA AMARU NR. 1, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
ANA SI CORNEL -
GUST DE NEUITAT

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03295
(151) 29/04/2019
(732) ANA SI CORNEL S.R.L., STR.

BARIERA AMARU NR. 1, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
ANA SI CORNEL -
GUST ROMÂNESC

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire, foi,
folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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───────

(210) M 2019 03296
(151) 29/04/2019
(732) ANA SI CORNEL S.R.L., STR.

BARIERA AMARU NR. 1, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
ANA SI CORNEL
- GUST DELICAT

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire, foi,
folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03297
(151) 29/04/2019
(732) ANA SI CORNEL S.R.L., STR.

BARIERA AMARU NR. 1, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
ANA SI CORNEL
- GUST AROMAT

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire, foi,
folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 03298
(151) 29/04/2019
(732) ANA SI CORNEL S.R.L., STR.

BARIERA AMARU NR. 1, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
ANA SI CORNEL - GUST

GATA DE ASEZONAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire, foi,
folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 03299
(151) 29/04/2019
(732) Daniel Popescu, STR. TEIULUI

NR. 7, BL. 7, SC. C, AP. 13, JUD.
OLT, SLATINA, OLT, ROMANIA

(540)
EM.ES

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2019 03300
(151) 30/04/2019
(732) HARAS SRL , STR. ION MOVILĂ

NR. 21, JUD. CONSTANŢA,
EFORIE SUD, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

REZIDENT CHECK IN.
TO A NEW WORLD.

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 26.04.18

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

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

───────

(210) M 2019 03301
(151) 30/04/2019
(732) GERMAN MARKET SRL, STR.

DÂMBOVIŢEI, NR. 41, BL. D8, SC.
2, AP. 21, JUD. CLUJ
, CLUJ-NAPOCA, 400584 , CLUJ,
ROMANIA

(540)
HOT DOG MANIA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, alimente
preparate şi/sau produse din carne, carne,
carne congelată, carne ambalată, carne de vită
preparată, carne de porc preparată, carne de
pui preparată, produse din carne sub formă
de hamburgeri, produse din carne sub formă
de crenvurștii, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate.
35. Servicii de informare comercială a
consumatorilor, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze, furnizarea de bunuri și
servicii a unei piețe on-line pentru cumpărători
și vânzători, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vânzare, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul sau engros, servicii de
amenajare vitrine și produse pentru magazinele
de vânzare cu amănuntul sau en-gros în scopuri
publicitare, servicii de centre comerciale cu
comercializare cu amănuntul sau en-gros în
legătură cu vânzarea alimentelor, mâncărurilor,
băuturi alcoolice și nealcoolice, articole pentru
magazinele de mâncăruri sănătoase, produse
sanitare, farmaceutice, cosmetice, parfumerie,
medicamente, articole de menaj, bunuri și
ustensile pentru uz casnic și pentru bucătărie,
produse și preparate pentru spălat și curățat,
articole pentru magazinele de fierărie și menaj
precum și de aparatură hardware, articole pentru
magazinele de bricolaj, articole de gradină,
accesorii de mașini, biciclete, motociclete,
mobilă, articole de camping, computere,
software de computere, echipament și aparatură
electronică pentru consumatori, aplicații electrice
și aplicații electrice pentru menaj, echipament
multimedia, accesorii multimedia, echipamente
de telecomunicație, jucării, articole de legătorie
și materiale imprimate, furnituri pentru birou,
furnituri pentru meserii, decorare, furnituri pentru
școală și decorațiuni, produse din tutun,
îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, textile
pentru menaj, articole de mercerie, galanterie,
accesorii pentru călătorii, articole pentru scopuri
de recreere, echipamente pentru sport și fitness,
furnituri pentru animale, aparate fotografice,
articole fotografice și echipament fotografic,
bijuterii și ceasuri, publicitate, publicitate
pentru terți pe internet, gestionarea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor, lucrări de

birou, servicii asociate magazinelor de vânzări cu
amănuntul sau en-gros, servicii asociate vânzării
cu amănuntul sau en-gros prin intermediul unei
rețele computerizate, comenzi on-line, precum
și vânzări on-line en-gros sau cu amănuntul,
servicii privind prezentarea generală a mărfurilor
și produselor terților, răspândirea publicității prin
intermediul rețelelor electronice de comunicații
on-line, compilarea informaţiilor în baze de
date cuprinzând produse și servicii oferite de
terți ce poate fi cercetată on-line, compilare
computerizată a informaţiilor într-un ghid pentru
comenzi on-line, pentru localizarea, organizarea
și prezentarea produselor și serviciilor terților on-
line, asigurarea unei varietăți mari de informații
comerciale de interes general prin intermediul
rețelelor computerizate, organizarea și servicii
privind vânzările la licitație, adunarea produselor
terților
pentru scopuri de prezentare, cumpărare și
vânzare, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru comercializare cu amănuntul
sau en-gros, consiliere și informare comercială
și de afaceri, promovarea vânzărilor pentru
alții, organizarea de expoziții cu scopuri
comerciale și de publicitate, organizarea de
târguri cu scopuri comerciale și de publicitate,
studii de marketing și analiza pieții, cercetări
de marketing, relații publice, organizarea de
tranzacții comerciale pentru alții și în contextul
comerțului electronic, publicarea de materiale
imprimate și în format electronic pentru scopuri
de publicitate, dezvoltarea măsurilor de reținere
a clienților sub aspect de publicitate și de
marketing, lucrări de birou și de publicitate
pentru programele de reținere a clienților,
distribuire de materiale publicitare, mediere
comercială și contacte de afaceri, inclusiv on-
line, publicitate prin poștă directă (broșuri,
fluturașe, imprimate, eșantioane), servicii de
primire a comenzii, servicii de facturare în
contextul comerțului electronic și aranjarea
de contracte pentru cumpărarea și vânzarea
produselor, servicii de import și export, servicii
de consiliere și consultanță referitoare la agenții
de import-export, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de aprovizionare în
vederea comercializării, servicii de desfacere
(promovare) de alimente, băuturi, specialităţi
combinate de alimente şi alte preparate
alimentare pentru consum, adunarea împreună
a unor bunuri oferite altora spre vânzare,
cu posibilitatea unor vizionări convenabile a
acestora de către clienţi, punerea împreună
spre beneficiul altora şi regruparea în avantajul
terţilor a unei varietăţi de produse şi servicii,
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în scopul vânzării lor, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
demonstraţii cu produse, organizarea de
expoziţii, târguri, festivaluri cu scop comercial,
publicitar, prezentări de produse în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
prezentări în scop promoţional, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii contractuale
de alimentaţie (servicii comerciale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de bar, cafenele,
bufet cu autoservire, bufet expres, restaurant şi
catering, furnizarea de facilităţi pentru conferinţe,
expoziţii, evenimente culturale (furnizare de
alimente şi băuturi), servicii de aprovizionare
cu alimente şi băuturi pentru restaurante cu
autoservire şi/ sau fast-food, prepararea de
hrană şi băuturi, furnizarea de informaţii legate
de prepararea de hrană şi băuturi şi servicii de
catering on-line prin intermediul unei baze de
date computerizate sau prin internet sau prin
reţele externe, furnizarea de informaţii legate
de servicii de restaurant şi bar on-line prin
intermediul unei baze de date computerizate
sau prin internet sau prin reţele externe,
servicii de furnizare de informaţii, management,
consultanţă şi asistenţă pentru serviciile de mai
sus cuprinse în clasa 43, servicii de restaurant
cu servire la pachet, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente şi băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────

(210) M 2019 03302
(151) 30/04/2019
(732) ELIT SRL, STR. VICTORIEI NR.

16, JUD. ALBA, CUGIR, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

elit Gustul Desăvârșit

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.06

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială şi lucrări de birou în
legatură cu produsele din clasa 29 (carne, pește,
păsări și vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile) si cu serviciile din clasa 43
(servicii de alimentație publică).
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2019 03303
(151) 30/04/2019
(732) DAILY DOSE SRL, CALEA

DOROBANŢI NR. 56, BUCURESTI,
010574, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DAILY DOSE

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

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

───────

(210) M 2019 03304
(151) 30/04/2019
(732) INTELLIGENT IT SRL, STR.

ACILIU NR. 22, JUDEŢUL SIBIU
, SIBIU, 550144, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

S smartbill

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 26.01.18

(591) Culori revendicate:bleumarin, verde,
alb, galben, bleu

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

9. Aplicatii software, aplicaţii mobile, aplicaţii
pentru circuite specifice integrate, aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicaţii
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicaţii de servicii de cloud
computing, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, comparatoare,
drivere pentru software, instrucţiuni de
operare şi utilizare stocate în format
digital pentru calculatoare şi software de
calculator, îndeosebi pe dischete sau cd-
rom-uri ori alte suporturi electronice, software
de calculator (programe), platforme magnetice
pentru software, programe înregistrare operate

pe computere, programe pentru computer
(software descărcabil), publicaţii electronice
descărcabile, programe de operare a
computerului înregistrate, software (programe),
softuri educative, software de comunicaţii,
software video interactiv, software de calculator,
software de decodare, suporturi magnetice
pentru software, software de reprezentare
tabelară, software pentru comprimarea datelor,
software de realitate virtuală, software de
calculator pentru codificare, software de
prelucrare a datelor, software înregistrat pentru
computere, software de calculator folosit ca
interfaţă de programe a aplicaţiei (API), software
pentru îmbunătăţirea posibilităţilor audiovizuale
ale aplicaţiilor multimedia şi anume integrarea de
text, sunet, grafice, imagine, fixe şi animate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 03305
(151) 01/05/2019
(732) EMIL SASU, BD. 1 MAI NR. 82A,

BL.104 SC.E ET.2, AP.70, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900111, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
OKMARKET

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

35. Publicitate, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii.

───────


