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Cereri Mărci publicate în 05/07/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 04761

(151)
28/06/2019

(732)
EUGEN-ORLANDO
TEODOROVICI

(540)
#insistpentruRomania

2 M 2019 04776

28/06/2019

SC RINGIER ROMANIA SRL

ZOOM LIBERTATEA

3 M 2019 04777

28/06/2019

BLACK GUARD SECURITY SRL Black Guard Security

4 M 2019 04781

28/06/2019

S.C. MEDISPROF S.R.L.

M Medisprof

5 M 2019 04782

28/06/2019

SC C.A.P. VIE VIN VALEA
CALUGAREASCA SRL

MONK

6 M 2019 04784

28/06/2019

SC C.A.P. VIE VIN VALEA
CALUGAREASCA SRL

VERA VALLE

7 M 2019 04785

28/06/2019

SC HR MODELS SRL

the ARTIST restaurant

8 M 2019 04786

28/06/2019

Intreprindere Individuala
Gheorghes Danut

Trupa Artizan

9 M 2019 04787

28/06/2019

SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE SA

NESCAFÉ CAPPUCCINO
WHITE

10 M 2019 04788

28/06/2019

PRO NATURAL GROUP SRL

SEVIA APĂ FRUCTATĂ zmeură/
raspberry MAGNEZIU Hrăneşteţi fericirea!

11 M 2019 04789

28/06/2019

SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE SA

NESCAFÉ LATTE MACCHIATO

12 M 2019 04790

28/06/2019

PRO NATURAL GROUP SRL

SEVIA APĂ FRUCTATĂ
LAMAIE/LEMON MAGNEZIU
Hrăneşte-ţi fericirea!

13 M 2019 04791

28/06/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

NESCAFÉ BLACK ROAST

14 M 2019 04792

28/06/2019

PRO NATURAL GROUP SRL

SEVIA COLLAGEN WATER
COACĂZE NEGRE & MENTĂ
COLLAGEN Hrănește-ți
frumusețea!

15 M 2019 04793

28/06/2019

SC CAPITAL MEDIA
PRODUCTION SRL

CEI MAI BUNI 100
ANGAJATORI DIN ECONOMIE

16 M 2019 04794

28/06/2019

PRO NATURAL GROUP SRL

SEVIA COLLAGEN WATER
COCOS & ALOE VERA
COLLAGEN Hrănește-ți
frumusețea!

17 M 2019 04795

28/06/2019

SC ASISOFT SRL

Licitatie Blitz

18 M 2019 04796

28/06/2019

SC ROMSOFT DISTRIBUTION
INTERNATIONAL SRL

ALTEA ANTREPRENOR
GENERAL IN CONSTRUCTII

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

(0)
(210)
19 M 2019 04797

Data
Depozit
(151)
29/06/2019

Titular
(732)
VMBF QI SRL

3

Denumire
Marcă
(540)
RIVERO
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04761
28/06/2019
EUGEN-ORLANDO
TEODOROVICI, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04776
28/06/2019
SC RINGIER ROMANIA SRL,
BD. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

#insistpentruRomania
ZOOM LIBERTATEA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie, carton şi anumite articole fabricate
din aceste materiale, precum și rechizite de
birou, materiale didactice și educative (cu
excepţia aparatelor), folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, articole de papetărie și birou,
articole de legătorie, tipărituri.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, servicii prestate de către firmele
de publicitate care se ocupă în principal de
comunicări publice, declarații sau anunțuri prin
toate mijloacele de difuzare și cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor și lucrări de
birou, servicii privind distribuirea de prospecte
prin poștă sau direct, distribuirea de eșantioane,
servicii de publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, studii de marketing, servicii de
informații privind marketingul, demonstrații cu
produse, publicarea de texte publicitare, relații
publice.
38. Servicii care includ în principal serviciile care
permit cel puțin unei persoane să comunice cu o
altă persoană prin mijloace senzoriale, servicii de
difuzare a programelor de radio și de televiziune,
comunicații, transmiterea de mesaje, servicii de
agenție de presă, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferință.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
organizarea și susținerea de conferințe și
congrese.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface unor nevoile
persoanelor, organizarea reuniunilor politice.
───────

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04777
28/06/2019
BLACK GUARD SECURITY SRL,
STR. FABRICII NR. 9, BL. F4,
AM 12, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04781
28/06/2019
S.C. MEDISPROF S.R.L., P-ŢA
1 MAI NR. 3, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

M Medisprof
(531)

Black Guard Security
(531)

Clasificare Viena: 03.07.01; 05.03.13;
05.03.20; 24.01.09; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază şi protecţie pentru persoane,
servicii de pază şi protecţie pentru bunuri şi
obiective.
───────

Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 27.05.21
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
Yellow C), portocaliu (Pantone 021 C),
roşu (Pantone 032 C), violet (Pantone
Viole)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Afişe publicitare, agende, albume, articole
de papetărie şi accesorii educative, autocolante
(articole de papetărie), broşuri, caiete,
calendare, carduri educative, fluturaşi publicitari,
felicitări, fotografii, plicuri (papetărie), semne de
carte, carneţele de notiţe, cutii din carton sau
hârtie, instrumente de scris, reviste (publicaţii
periodice), ziare, invitaţii (papetărie), plase din
hârtie, cataloage, pancarte din carton sau hârtie,
poster, tipărituri, cărţi.
35. Servicii de publicitate şi marketing,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, management
administrativ de spitale şi de centre pentru
îngrijirea sănătăţii, informaţii şi consiliere
comercială pentru utilizatorii de servicii medicale
şi pacienţii din spitale şi centrele pentru
îngrijirea sănătăţii, servicii de agenţii de import şi
export, compilare de informaţii statistice privind
cercetarea medicală, administrare de planuri de
servicii medicale preplătite, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecţiunile medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, sanitare şi produse medicale,
servicii de administrare a resurselor umane,
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consultanţă cu privire la administrare, recrutare
de personal, servicii de comenzi de cumpărături,
facturare, contabilitate, colectare şi ordonare
sistematică a datelor într-un fişier central, punere
la dispoziţie online de registre de informaţii
comerciale prin internet în materie de servicii
medicale, de spitale şi de centre pentru îngrijirea
sănătăţii, gestionare de fişiere informatice, ţinere
a evidenţei dosarelor şi fişelor referitoare la
starea de sănătate a persoanelor, difuzare
de materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane).
41. Educaţie,
instruire,
organizarea
şi
conducerea de workshop-uri, servicii de educaţie
şi instruire referitoare la asistenţă medicală,
organizare şi coordonare de seminare în
domeniul oncologic, servicii educative în
domeniul oncologiei, cursuri de instruire privind
sănătatea, furnizarea de publicaţii electronice,
care nu pot fi descărcate, publicare on-line de
cărţi şi reviste electronice.
42. Servicii de cercetare şi dezvoltare
în domeniul biotehnologiei, consultanţă în
domeniul biotehnologiei, servicii în domeniul
ştiinţei naturale, cercetare în domeniul ingineriei
chimice, cercetare ştiinţifică în scop medical,
servicii de analize de sânge pentru cercetare
ştiinţifică, cercetare genetică, consultanţă
ştiinţifică pentru practica medicală, centre
medicale, centre de sănătate, laboratoare, firme
biotehnologice şi de ştiinţă vieţii şi spitale,
cercetare de laborator.
44. Servicii de asistenţă medicală, asistenţă
medicală la domiciliu, furnizare de informaţii
despre servicii de asistenţă medicală,
consultanţă privind asistenţa medicală oferită de
doctori şi de alt personal medical specializat,
asistenţă stomatologică, servicii medicale în
domeniul oncologiei, furnizarea de informaţii
online referitoare la oncologie, servicii medicale
şi de sănătate, servicii de chimioterapie, servicii
de analize de sânge, consiliere genetică,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienţii
internati şi externi, furnizare de centre de
recuperare fizică, furnizarea de centre de
reabilitare pentru persoanele cu tulburări
psihice, servicii de dezintoxicare, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici şi spitale,
tratamente medicale pentru oncologie, servicii
furnizate de spitale private, servicii de asistenţă
spitalicească la domiciliu, servicii de urgenţă,
asistenţă medicală de urgenţă, şi anume
asistenţă medicală de urgenţă, localizarea
îngrijirii medicale de urgenţă, închirierea de
facilităţi medicale pentru tratamente medicale de
urgenţă, servicii de analize medicale, analiză
comportamentală în scop medical, consultanţă

privind asistenţa medicală oferită de doctori şi
de alt personal medical specializat, servicii de
psihoterapie, dezvoltare şi aplicare de programe
de îngrijire a pacienţilor, şi anume organizarea
planurilor de tratamente medicale şi consultanţă
medicală şi terapeutică pentru pacienţi, analize
de ARN sau de ADN pentru diagnosticul
şi pronosticul cancerului, servicii medicale
ambulatorii, furnizare de echipamente medicale,
prepararea şi dozare de medicamente, închiriere
de echipament medical şi de îngrijire medicală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04782
28/06/2019
SC C.A.P. VIE VIN VALEA
CALUGAREASCA SRL, STR.
DACIA NR. 37, JUD. PRAHOVA,
VALEA CALUGĂREASCA,
PRAHOVA, ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

MONK
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, băuturi spirtoase,
lichioruri, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, esenţe alcoolice, extracte din fructe
alcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04784
28/06/2019
SC C.A.P. VIE VIN VALEA
CALUGAREASCA SRL, STR.
DACIA NR. 37, JUDEŢ PRAHOVA,
VALEA CALUGAREASCA ,
PRAHOVA, ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04785
28/06/2019
SC HR MODELS SRL, STR.
CRISTIAN TELL NR. 20, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

the ARTIST restaurant
VERA VALLE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
vinuri fotificate, cidru alcoolic, băuturi spirtoase,
lichioruri, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, esenţe alcoolice, extracte din fructe
alcoolice.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
consultanţă în marketing, consultanţă fiscală,
consultanţă în management, consultanţă
privind managementul comercial, consultanţă în
organizarea afacerilor, toate acestea în domeniul
industriei Horeca.
41. Organizare
de
expoziţii,
târguri,
simpozioane, conferinţe şi congrese cu scop
cultural şi educativ în domeniul Horeca, activităţi
recreative şi servicii de divertisment.
43. Servicii de restaurant, cafenele şi baruri,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04786
28/06/2019
Intreprindere Individuala
Gheorghes Danut , STR.
ALEXANDRU PIRU NR. 139,
JUDEŢ BACĂU, COMUNA
MARGINENI, BARATI, BACĂU,
ROMANIA

Trupa Artizan

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii privind
compunerea de lucrări muzicale, prezentare
de spectacole în direct susținute de o
formație muzicală, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, educație, Instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, servicii de editare
și înregistrare muzicale, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 04787
28/06/2019
SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE SA , VEVEY, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965

NESCAFÉ
CAPPUCCINO WHITE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea cu arome, extracte de cafea,
preparate și băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheață, substitute de cafea, extracte de
substitute de cafea, preparate și băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitut de
cafea).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04788
28/06/2019
PRO NATURAL GROUP SRL,
STR. SIMION BĂRNUȚIU NR.
23A, JUD. CLUJ, CUZDRIOARA,
407260, CLUJ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, ROMANIA

SEVIA APĂ FRUCTATĂ
zmeură/raspberry MAGNEZIU
Hrăneşte-ţi fericirea!
(531)

Clasificare Viena: 25.01.19; 02.07.01;
02.07.23; 02.09.04; 24.03.09; 29.01.13;
05.03.15
(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04789
28/06/2019
SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE SA , VEVEY, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020965

NESCAFÉ LATTE MACCHIATO

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea cu arome, extracte de cafea,
preparate și băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheață, substitute de cafea, extracte de
substitute de cafea, preparate și băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitut de
cafea).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04790
28/06/2019
PRO NATURAL GROUP SRL,
STR. SIMION BĂRNUȚIU NR.
23A, JUD. CLUJ, CUZDRIOARA,
407260, CLUJ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04791
28/06/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA, *, VEVEY, 1800,
ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

NESCAFÉ BLACK ROAST

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea cu arome, extracte de cafea,
preparate și băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheață, substitute de cafea, extracte de
substitute de cafea, preparate și băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitut de
cafea).
───────

SEVIA APĂ FRUCTATĂ
LAMAIE/LEMON MAGNEZIU
Hrăneşte-ţi fericirea!
(531)
(591)

Clasificare Viena: 25.01.19; 02.07.01;
02.07.23; 02.09.04; 24.03.09; 29.01.13;
05.03.15
Culori revendicate:galben, alb, gri
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04792
28/06/2019
PRO NATURAL GROUP SRL,
STR. SIMION BĂRNUȚIU NR.
23A, JUD. CLUJ, CUZDRIOARA,
407260, CLUJ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04793
28/06/2019
SC CAPITAL MEDIA
PRODUCTION SRL, STR.
DRUMUL BINNELUI NR. 39,
BL. 7, ET. 5, AP. 92, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
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

SEVIA COLLAGEN WATER
COACĂZE NEGRE &
MENTĂ COLLAGEN
Hrănește-ți frumusețea!
(531)

Clasificare Viena: 25.01.19; 02.07.01;
02.09.04; 24.03.09; 29.01.15; 05.03.15
(591) Culori revendicate:violet, alb, argintiu,
negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────

CEI MAI BUNI 100
ANGAJATORI DIN ECONOMIE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.02;
27.07.03; 27.07.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Publicaţii tipărite, reviste, hârtie, carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, papetărie, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalare, caractere tipografice,
clişee, cărţi de vizită.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
28/06/2019-29/06/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04794
28/06/2019
PRO NATURAL GROUP SRL,
STR. SIMION BĂRNUȚIU NR.
23A, JUD. CLUJ, CUZDRIOARA,
407260, CLUJ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.
12, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, ROMANIA

SEVIA COLLAGEN
WATER COCOS & ALOE
VERA COLLAGEN
Hrănește-ți frumusețea!
(531)

Clasificare Viena: 02.07.01; 02.07.23;
02.09.04; 05.07.06; 05.07.22; 05.07.23;
24.03.09; 25.01.19; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde, alb, argintiu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04795
28/06/2019
SC ASISOFT SRL, STR. INGINER
PISONI NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010928 , RO.BU,
ROMANIA

Licitatie Blitz

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
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
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
28/06/2019-29/06/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04796
28/06/2019
SC ROMSOFT DISTRIBUTION
INTERNATIONAL SRL, JUDEŢUL
BACĂU, NR. 539, SAT BLAGESTI,
607065, BACĂU, ROMANIA

ALTEA ANTREPRENOR
GENERAL IN CONSTRUCTII
(531)
(511)

Clasificare Viena: 21.01.14; 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții de clădiri rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale și comerciale, servicii
de construcții, servicii de construcții hidraulice,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri, servicii de management în construcții,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de binefacere în materie de construcții,
servicii de construcții subacvatice de inginerie
civilă, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcții, servicii ale contractanților generali în
domeniul construcțiilor, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de informații și
consultanță cu privire
la construcții, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
construcții.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04797
29/06/2019
VMBF QI SRL, STR. LIVIU
REBREANU NR. 6, BL. B1, SC. 5,
AP. 200, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031784, BUCUREȘTI, ROMANIA

RIVERO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software pentru planificarea resurselor
întreprinderii
(ERP),
software
pentru
managementul relațiilor cu clienții (CRM).
───────

