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

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 04802

(151)
02/07/2019

(732)
CLEVER ADVERTISING SRL

re.kol'ta

2 M 2019 04825

02/07/2019

INSIGHTS ENTERPRISE SRL

conectx

3 M 2019 04826

02/07/2019

INTELLIGENT IT SRL

ORIUNDE, ORICÂND

4 M 2019 04827

02/07/2019

INTELLIGENT IT SRL

ORICÂND DE ORIUNDE

5 M 2019 04828

02/07/2019

SC SARMISOFT SRL

venio

6 M 2019 04829

02/07/2019

DMS BT LIVE SRL

BETON

7 M 2019 04830

02/07/2019

DMS BT LIVE SRL

BETZONE

8 M 2019 04831

02/07/2019

ASOCIATIA REPERE FILIALA
BACAU

CAMBRIDGE CENTRE Tamdiu
discendum est, quamdiu vivas

9 M 2019 04832

02/07/2019

AMERICAN MEAT SUPPLIERS PAZZO RISTORANTE
S.R.L.

10 M 2019 04833

02/07/2019

YANA MEAT AND FEED SRL

Chocoloco

11 M 2019 04834

02/07/2019

YANA MEAT AND FEED SRL

BURGERATI BURGER COMES
FIRST

12 M 2019 04835

02/07/2019

SC STOOL TECHNOLOGIES
SRL

Hephaestus

13 M 2019 04836

02/07/2019

WEB COFFEE SRL

WEB COFFEE

14 M 2019 04837

02/07/2019

Institutul Est European de
Sanatate a Reproducerii

Prietenii UNFPA

15 M 2019 04838

02/07/2019

OANA ALEXANDRA
SIMIONESCU
RAZVAN ZAMFIRA

unde locuiesc eu

16 M 2019 04839

02/07/2019

ART GROUP INT SRL

EFIRO

17 M 2019 04840

02/07/2019

SUMMER TRADING SRL

SUMMER TRADING SRL
EXPERIENŢĂ ÎN PUTERE ŞI
CALITATE

18 M 2019 04842

02/07/2019

PharmaCF Sp. z o.o.

LOOK EXTRA STYLE
PROFESSIONAL CARE

19 M 2019 04843

02/07/2019

LION KING SECURITY SRL

LION KING SECURITY

20 M 2019 04844

02/07/2019

WEBPAL WEB SERVICES SRL webpal

21 M 2019 04845

02/07/2019

PharmaCF Sp.z.o.o LTD

2

(540)

Venus PharmaCF
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04802
02/07/2019
CLEVER ADVERTISING SRL,
STR. PRAGA NR. 1B, PARTER,
AP. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

re.kol'ta
(531)

Clasificare Viena: 24.17.07; 24.17.25;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04825
02/07/2019
INSIGHTS ENTERPRISE SRL,
STR. MAIOR CRANTA NR. 20,
AP. 3, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

conectx
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
Culori revendicate:albastru (Pantone
308C), bleumarin (Pantone 289C), roșu
(Pantone 179C),
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
───────

M 2019 04826
02/07/2019
INTELLIGENT IT SRL, STR.
ACILIU NR. 22, JUDEŢUL SIBIU
, SIBIU, 550144, SIBIU, ROMANIA
APPELLO BRANDS, STR.
ȘOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6., SIBIU, 550311, ROMANIA

ORIUNDE, ORICÂND

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații 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 de servicii de reţele
sociale prin internet, aplicaţii descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile,
comparatoare, programe înregistrare operate
pe computere, programe pentru computer
(software descărcabil), publicaţii electronice
descărcabile, programe de operare a
computerului înregistrate, software educativ,
software de comunicaţii, software video
interactiv, software de calculator, software de
decodare, software de reprezentare tabelară,
software pentru comprimarea datelor, software
de realitate virtuală, software de calculator
pentru codificare, software de prelucrare a
datelor, software de contabilitate, software de
calculator pentru contabilitate inter-rețea în
domeniul telecomunicațiilor.
35. Publicitate, consultanță privind organizarea
de campanii promoționale în afaceri, campanii
de marketing, dezvoltare de campanii
promoționale, pregătire de campanii publicitare,
derularea campaniilor promoționale pentru
intreprinderi comerciale, contabilitate, servicii de
contabilitate și evidență contabilă, consiliere
(contabilitate) fiscală, consultanță (contabilitate)
fiscală, consultanță fiscală (contabilitate),
contabilitate pentru terți, pregătirea contabilității
computerizată,
servicii
de
contabilitate
computerizată, consiliere în domeniul afacerilor
cu privire la contabilitate, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate,
promovare de evenimente speciale, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
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41. Pregătire în domeniul contabil, instrucțiuni

în materie de contabilitate, cursuri de pregătire
în domeniul contabilității, educaţie, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicare de calendare de evenimente.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04827
02/07/2019
INTELLIGENT IT SRL, STR.
ACILIU NR. 22, JUDEŢUL SIBIU
, SIBIU, 550144, SIBIU, ROMANIA
APPELLO BRANDS, STR.
ȘOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6., SIBIU, 550311, ROMANIA

(contabilitate) fiscală, consultanță (contabilitate)
fiscală, consultanță fiscală (contabilitate),
contabilitate pentru terți, pregătirea contabilității
computerizată,
servicii
de
contabilitate
computerizată, consiliere în domeniul afacerilor
cu privire la contabilitate, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate,
promovare de evenimente speciale, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, pregătire în domeniul
contabil, instrucțiuni în materie de contabilitate,
cursuri de pregătire în domeniul contabilității,
publicare de calendare de evenimente.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
───────

ORICÂND DE ORIUNDE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații 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 de servicii de reţele
sociale prin internet, aplicaţii descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile,
comparatoare, programe înregistrare operate
pe computere, programe pentru computer
(software descărcabil), publicaţii electronice
descărcabile, programe de operare a
computerului înregistrate, software educativ,
software de comunicaţii, software video
interactiv, software de calculator, software de
decodare, software de reprezentare tabelară,
software pentru comprimarea datelor, software
de realitate virtuală, software de calculator
pentru codificare, software de prelucrare a
datelor, software de contabilitate, software de
calculator pentru contabilitate inter-rețea în
domeniul telecomunicațiilor.
35. Publicitate, consultanță privind organizarea
de campanii promoționale în afaceri, campanii
de marketing, dezvoltare de campanii
promoționale, pregătire de campanii publicitare,
derularea campaniilor promoționale pentru
intreprinderi comerciale, contabilitate, servicii de
contabilitate și evidență contabilă, consiliere

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04828
02/07/2019
SC SARMISOFT SRL, STR.
FLORILOR NR. 11, BL. J1, SC.
B, ET. 1, AP. 105, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, JUDEŢUL
ILFOV, SAT ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

venio

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/07/2019

(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04829
02/07/2019
DMS BT LIVE SRL, BD.
BASARABIA NR. 124-126, LOT
1, PARTER, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

BETON

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizarea de activităţi specifice cazinourilor,
agenţiilor de pariuri si jocurilor de noroc, servicii
de bingo, administrarea de loterii pentru terţi,
servicii de furnizare de informaţii privind rezultate
sportive, furnizarea de servicii de jocuri online,
pariuri şi jocuri de noroc online, furnizarea
în mediu online a jocurilor virtuale, pariurilor
sportive, inclusiv jocuri mecanice, jocuri de
ruletă, jocuri bingo, jocuri de cărţi, jocuri de
poker, jocuri de noroc, loterie, pariuri live,
pariuri sportive, tombole şi alte jocuri de noroc,
funcţionarea agenţiilor de jocuri şi a pariurilor
sportive.

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04830
02/07/2019
DMS BT LIVE SRL, BD.
BASARABIA NR. 124-126, LOT
1, PARTER, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

BETZONE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04831
02/07/2019
ASOCIATIA REPERE FILIALA
BACAU, STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 27, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600267,
ROMANIA

CAMBRIDGE CENTRE Tamdiu
discendum est, quamdiu vivas
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(531)

Clasificare Viena: 24.01.13; 24.01.25;
09.07.22; 01.05.05; 20.07.01; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04832
02/07/2019
AMERICAN MEAT SUPPLIERS
S.R.L., BLV. ION MIHALACHE NR.
58, CAM. 2, BL. 35A, SC. A, ET. 6,
AP. 29, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PAZZO RISTORANTE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04833
02/07/2019
YANA MEAT AND FEED SRL,
STR. CEAIKOVSKI PIOTR
ILICI NR. 9, PARTER, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 020261,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

Chocoloco
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 08.01.06;
27.05.01; 27.05.24; 26.07.25; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roz, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de patiserie, pateuri (produse
de patiserie), amestecuri de patiserie, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
congelate, amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie daneze din foitaj, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse de
patiserie), preparate aromatice pentru produse
de patiserie, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
înghețată, aluat înghețat, șerbeturi (înghețată),
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dulciuri înghețate, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețate moi, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, înghețată pe băț, înghețate
tip sorbet, înghețate pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, batoane
de înghețată, înghețate și dulciuri, sosuri
pentru înghețată, înghețată din lapte, înghețate
și gheață, înghețată de fructe, torturi de
înghețată, preparate aromatice pentru înghețate,
înghețate comestibile de fructe, amestecuri
de șerbet (înghețate), cafea, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea aromată, amestecuri de
cafea, cafea cu gheață, cafea gata preparată,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, băuturi pe bază de cafea, amestecuri de
cafea și cicoare, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi pe bază de înghețată,
pateuri de foietaj, coșulețe din foietaj pentru
umplere cu diverse garnituri, tablete de ciocolată
(dulciuri), dulciuri din ciocolată, bomboane
(dulciuri), dulciuri (bomboane), dulciuri gumate
(nemedicamentoase), înghețate și dulciuri,
baton dulce (dulciuri), dulciuri cu caramel,
dulciuri glazurate cu caramel, dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor, dulciuri pentru ornarea
prăjiturilor, spume de desert (dulciuri), dulciuri
înghețate pe băț, Ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri (bomboane)
care conțin fructe, dulciuri de înghețată de
iaurt, dulciuri acidulate (nemedicinale) din
caramel, dulciuri sub formă de batoane,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de caramel,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, 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, deserturi cu înghețată, lapte congelat
(înghețată), înghețată pe băț, 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,
produse de cofetărie cu înghețată, amestecuri
pentru cornete de înghețată, pudră de
înghețată comestibilă pentru folosirea la mașini
de înghețată, amestecuri pentru prepararea
produselor din înghețată, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, înghețată care

nu e preparată din produse lactate, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, înghețată cu aromă de fructe sub
formă de acadele, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), ciocolată, ciocolată
aerată, 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, cafea cu ciocolată,
înlocuitori de ciocolată, scoici de ciocolată,
ciocolată cu lichior, biscuiți de ciocolată, 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, fondue
din ciocolată, sirop de 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, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți acoperiți cu ciocolată,
prăjitură învelită în ciocolată, prăjituri mici
cu ciocolată, napolitane învelite în ciocolată,
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, biscuiți
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, produse de patiserie cu ciocolată, produse
de
cofetărie din ciocolată, 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,
deserturi pe bază de ciocolată, biscuiți pe
jumătate înveliți în ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), batoane de nuga învelite
în ciocolată, produse de cofetărie învelite în
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ciocolată, esențe de ciocolată pentru prepararea
băuturilor, turte din orez învelite în ciocolată,
creme tartinabile pe bază de ciocolată, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, băuturi cu
gheață pe bază de ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, biscuiți conținând ingrediente
cu aromă de ciocolată, ornamente din ciocolată
pentru pomul de Crăciun, prăjituri pentru ceai
cu ciocolată și lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, esențe de ciocolată pentru
prepararea de băuturi, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
preparate pentru pregătirea băuturilor cu aromă
de ciocolată, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de caramel, băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), 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, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri și plăcinte, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, preparate pentru
băuturi cu ciocolată cu aromă de banane,
preparate pentru fabricarea de băuturi [pe bază
de ciocolată), produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, biscuiți cu bezea
moale înveliți în ciocolată, care conțin caramel,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, Ciocolată de casă sub
formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate, băuturi pe bază de ciocolată care
nu au la bază lactate sau legume, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de patiserie,
pateuri (produse de patiserie), pricomigdale
(produse de patiserie), specialități de patiserie,
amestecuri de patiserie, produse de patiserie,
prăjiturici uscate (produse de patiserie0, 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, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu fructe, 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 din făină de
cartofi, produse de
patiserie pe bază de portocale, produse de
patiserie cu umpluturi de fructe, fulgi de patiserie
de unt de arahide, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), aluat, aluat dospit,
aluat înghețat, aluat pentru biscuiți, amestecuri
de aluat, aluat pentru prăjituri, aluat de prăjituri,
aluaturi împletite prăjite, aluat pentru biscotti,
aluaturi pentru napolitane, alimente preparate
din aluat, prăjiturele din aluat prăjit, produse din
aluat gata de copt, gustări rapide preparate din
musli, gustări preparate conținând în
principal cereale expandate, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie).

35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare

la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicată în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, organizarea de târguri comerciale,
organizare de târguri în scopuri comerciale,
promovare de târguri în scop comercial,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
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în scopuri comerciale și publicitare, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii de abonament care conțin bomboane de
ciocolată.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii
de catering pentru săli/spații special amenajate
pentru expoziții, servicii oferite de restaurante de
delicatese, restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurant cu servire
la pachet, restaurante cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04834
02/07/2019
YANA MEAT AND FEED SRL,
STR. CEAIKOVSKI PIOTR
ILICI NR. 9, PARTER, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 020261,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

BURGERATI BURGER
COMES FIRST
(531)

Clasificare Viena: 08.01.06; 24.07.01;
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Gustări pe bază de carne, gustări pe bază
de legume, gustări pe bază de brânză, 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, produse alimentare, produse din
carne, produse alimentare care se pregatesc
rapid, burgeri din legume, produse din carne sub
formă de hamburgeri, carne, carne congelată,
carne ambalată, carne de mânzat, carne de vită,
carne de vită preparată, carne procesată, carne
tocată, produse din carne preparate, produse din
carne de miel.
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, gheață (apă înghețată), sandvişuri
comestibile, sandvişuri cu carne de porc,
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sandvişuri cu peşte, sandvişuri cu carne,
sandvişuri cu carne de pui, biscuiţi, pâine,
prăjituri, pişcoturi, ciocolată, cafea, înlocuitori de
cafea, ceai, muştar, făină de
ovăz, sosuri, zahăr şi dulciuri, paste făinoase,
sandvişuri care conţin carne de vită tocată.
35. Organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
cu scop comerciale, promovare de târguri în
scop comercial, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, Servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu.
43. Servicii în domeniul gustărilor alimentare,
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire (alimentație publică), servicii de fast
food la pachet, restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulota mobilă, restaurante (servirea
mesei), restaurante pentru turiști, restaurante de
delicatese, servicii de restaurant și bar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru săli spații

special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04835
02/07/2019
SC STOOL TECHNOLOGIES SRL,
STR. COTU MIC NR. 17, JUDEȚUL
TIMIȘ, LUGOJ, 305500, TIMIȘ,
ROMANIA

Hephaestus

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Drone civile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04836
02/07/2019
WEB COFFEE SRL, STR. NEGOIU
NR. 41, SECTOR 3, BUCURESTI,
031125, BUCUREȘTI, ROMANIA

WEB COFFEE
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.11.13
(591) Culori revendicate:verde (Pantone 560
U), bej (pantone 7500 U)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04837
02/07/2019
Institutul Est European de
Sanatate a Reproducerii, STR.
MOLDOVEI NR. 1, JUD. MUREŞ,
TARGU MURES, 540493, MUREȘ,
ROMANIA

Prietenii UNFPA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Colectare de fonduri caritabile, acordare,
sponsorizare de fonduri financiare pentru
organizații non-profit, organizare, furnizare de
fonduri financiare pentru proiecte de ajutor
extern.
45. Servicii de lobby politic, servicii de lobby, nu
în scopuri comerciale.

41. Educație, instruire, organizare de conferințe
referitoare la educație, servicii de consultanță cu
privire la educație și instruire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04838
02/07/2019
OANA ALEXANDRA
SIMIONESCU, STR MURES NR.
133B, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300049, TIMIȘ, ROMANIA
RAZVAN ZAMFIRA, STR G-RAL
CHRISTIAN TELL NR. 11, BL 11
SC 1 ET 1 AP 6, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

M 2019 04839
02/07/2019
ART GROUP INT SRL, STR.
NICOLAE CARAMFIL NR.
71-73, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EFIRO
(531)

Clasificare Viena: 22.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Medalii sau plachete din argint, cupru sau
aliaje neferoase, insigne din metale preţioase,
breloc.
16. Tipărituri pe hârtie sau carton materiale
expoziţionale şi de propagandă: invitaţie, afiş,
banner, pliant, diplomă, catalog, palmares,
ecuson, plicuri, fotografii, intreguri poştale, folii şi
pungi pentru ambalat.
35. Publicitate, media tipărită şi on-line.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.
───────

unde locuiesc eu
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 26.13.25
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04840
02/07/2019
SUMMER TRADING SRL, STR.
TRAIAN NR. 41, JUDEŢ ARGEŞ,
CAMPULUNG, ARGEȘ, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SUMMER TRADING
SRL EXPERIENŢĂ ÎN
PUTERE ŞI CALITATE
(531)

Clasificare Viena: 26.03.01; 26.03.05;
26.03.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04842
02/07/2019
PharmaCF Sp. z o.o., STR. UL.
MOKRA, NR. 7, , NIEPOLOMICE,
32-005, POLONIA
ACSINTE PAULA ADRIANA,
BD. DECEBAL, NR. 17, BL. S16,
SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECT.3.,
BUCURESTI

LOOK EXTRA STYLE
PROFESSIONAL CARE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice pentru păr, produse
nutritive pentru păr, produse lichide pentru
păr, produse pentru hidratarea părului, produse
pentru aranjarea părului, produse cosmetice
pentru descurcarea părului, produse pentru
protejarea părului vopsit, produse pentru
protejarea părului colorat, produse pentru a face
părul mătă sos.
35. Servicii de publicitate și marketing online,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de comenzi online, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04843
02/07/2019
LION KING SECURITY SRL,
COMUNA LUPSA NR. 45, JUD.
ALBA, SAT VAI, ALBA, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

web), găzduire de site-uri web pentru terți,
serviciu privat de furnizare de găzduire
computerizată (cloud), servicii ale unui furnizor
de găzduire computerizată (cloud).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04845
02/07/2019
PharmaCF Sp.z.o.o LTD, UL.
MOKRA NR. 7, NIEPOLOMICE,
32-005, POLONIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

LION KING SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
24.01.09; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04844
02/07/2019
WEBPAL WEB SERVICES SRL,
STR. STEFAN ZARIE NR.10,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310261,
ARAD, ROMANIA

webpal

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Computerizare (cloud computing), găzduire
de pagini web pe internet (hosting), găzduirea
site-urilor de internet (site-uri

Venus PharmaCF
(531)

Clasificare Viena: 02.03.16; 02.03.23;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de curățare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, spumă de ras, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice.
35. Servicii de publicitate și marketing online,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
comenzi online, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice.
───────

