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Cereri Mărci publicate în 15/03/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 01740 08/03/2019 AURICA CIOBANU DR. REZON

2 M 2019 01741 08/03/2019 BRAVO PROTECT SRL BRAVO PROTECT

3 M 2019 01744 08/03/2019 H4L Sebastian Park S.R.L. Sebastian Park

4 M 2019 01745 08/03/2019 KIK TEXTILIEN UND NON-
FOOD GMBH

kik Îmbrăcăminte isteț cumpărată

5 M 2019 01746 08/03/2019 E PRECISE SOLUTIONS SRL BlueLens Camere Video Auto

6 M 2019 01749 08/03/2019 HANA EMI CONCEPT SRL Hana Emi

7 M 2019 01750 08/03/2019 ROMSOFT DISTRIBUTION
INTERNATIONAL S.R.L.

NETCELL

8 M 2019 01751 10/03/2019 ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI ROMÂNIA VREA AUTOSTRĂZI
#şîeu

9 M 2019 01752 10/03/2019 ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI #şîeu

10 M 2019 01753 10/03/2019 HYPERION GUARD SRL HYPERION GUARD

11 M 2019 01754 10/03/2019 MIRCIOGU SHOP SRL MRG

12 M 2019 01755 10/03/2019 TRIOXY SYSTEMS SRL TRIOXY SYSTEMS
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(210) M 2019 01740
(151) 08/03/2019
(732) AURICA CIOBANU, ŞOS.

BERCENI NR. 22, BL. 6, SC. 1, ET.
3, AP.13, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DR. REZON

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 01741
(151) 08/03/2019
(732) BRAVO PROTECT SRL, STR.

BARLOGENI NR. 38-40, BIROUL
NR. 3, ET. 1, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRAVO PROTECT

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.17;
05.03.20; 24.01.01; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 01744
(151) 08/03/2019
(732) H4L Sebastian Park S.R.L., B-

DUL IULIU MANIU NR. 309-317,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Sebastian Park

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 01745
(151) 08/03/2019
(732) KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD

GMBH, STR. SIEMENSSTRASSE
NR. 21, GERMANIA, BÖNEN,
59199, GERMANIA

(740) Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
kik Îmbrăcăminte
isteț cumpărată

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, încălțăminte și acoperăminte
pentru cap, imitații de bijuterii, produse
cosmetice, produse de parfumerie, articole de
papetărie, produse pentru uz casnic și anume,
ustensile de uz casnic, recipiente, vase si coșuri
pentru uz casnic, accesorii pentru curățare,
tăvi, termometre, mănuși, termosuri, răzătoare,
strecurători, foarfeci, găleți, pulverizatoare,
umerașe, role pentru curățat scame, uscătoare
de rufe, taburete cu trepte, rafturi pentru pantofi,
cârlige, benzi elastice, agrafe pentru închidere,
paie pentru băut, containere pentru transport,
veselă și tacâmuri pentru masă, farfurii, vase
pentru gătit, lenjerie de masă, lenjerie de pat și
lenjerie de casă, cearșafuri, pături, echipamente
de bucătărie, instrumente de curățare, preparate
pentru lustruit, articole pentru depozitare, jucării,
decorațiuni, cărți, lumânări, valize și genți,
umbrele, carpete, covoare, unelte, produse
alimentare și băuturi, hrană pentru animale
si accesorii pentru animale de companie,
ustensile electrice și electronice de uz casnic,
produse electronice pentru divertisment, mobilă
și mobilier și decorațiuni, tricotaje și produse de
artizanat,
articole de galanterie, articole de iluminat,
accesorii pentru petreceri, articole pentru sport,
accesorii auto, pesticide, Servicii on line
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, încălțăminte și acoperăminte
pentru cap, imitații de bijuterii, produse
cosmetice, produse de parfumerie, articole de
papetărie, articole pentru uz casnic, veselă și

tacâmuri pentru masă, farfurii, vase pentru gătit,
lenjerie de masă, lenjerie de pat și lenjerie
de casă, cearșafuri, pături, echipamente de
bucătărie și anume, ustensile de uz casnic,
de bucătărie, de gătit si de copt, articole
pentru bucătărie, aparate de bucătărie, cuțite
de bucătărie și alte ustensile pentru tăiat,
cântare de bucătărie, recipiente de bucătărie,
forme pentru prăjituri, pensule pentru prăjituri,
lenjerie de bucătărie, suporturi pentru role de
bucătărie, instrumente de curățare, preparate
pentru lustruit, articole pentru depozitare, jucării,
decorațiuni, cărți, lumânări, valize și genți,
umbrele, carpete, covoare, unelte, produse
alimentare și băuturi, hrană pentru animale
si accesorii pentru animale de companie,
ustensile electrice și electronice de uz casnic,
produse electronice pentru divertisment, mobilă
și mobilier și decorațiuni, tricotaje și produse
de artizanat, articole de galanterie, articole
de iluminat, accesorii pentru petreceri, articole
pentru sport, accesorii auto, pesticide.

───────

(210) M 2019 01746
(151) 08/03/2019
(732) E PRECISE SOLUTIONS SRL,

STR. PRUDENTEI NR. 7, CAM.
1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BlueLens Camere Video Auto

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) 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), unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă.

───────
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(210) M 2019 01749
(151) 08/03/2019
(732) HANA EMI CONCEPT SRL, STR.

NICOLAE FILIMON NR. 55-57,
AP. 22, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Hana Emi

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.02

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură , dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.

───────

(210) M 2019 01750
(151) 08/03/2019
(732) ROMSOFT DISTRIBUTION

INTERNATIONAL S.R.L., STR.
BLAGESTI NR. 539, JUDEȚUL
BACĂU, COMUNA BLAGESTI,
607065, BACĂU, ROMANIA

(540)

NETCELL

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Componente hardware de calculator pentru
telecomunicaţii, componente hardware pentru
comunicarea de date, componente hardware
pentru server de acces la reţea, chei
hardware USB (adaptoare de reţea fără fir),
componente hardware pentru WAN (reţea
zonă extinsă), componente hardware pentru
VPN (reţele private virtuale), componente
hardware pentru LAN (reţea locală de
operare), componente hardware pentru reţele
de calculatoare, componente hardware ethernet,
simulatoare electronice pentru antrenamente
sportive (aparate didactice pe bază de
software şi hardware de calculator), software
pentru fiabilitatea hardware-ului, software
pentru testarea hardware-ului, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator şi dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
calculatoare, calculatoare centrale, calculatoare
portabile, calculatoare personale, calculatoare
electronice, componente pentru calculatoare,
reţele de calculatoare, calculatoare de
proces, calculatoare de drum, modemuri
pentru calculatoare, imprimante de documente
pentru calculatoare, calculatoare de buzunar,
calculatoare grafice de buzunar, calculatoare
electronice de buzunar, tastaturi de calculatoare,
suporturi pivotante pentru calculatoare, huse
(adaptate) pentru calculatoare, tastaturi
multifuncţionale pentru calculatoare, touchpad-
uri pentru calculatoare, monitoare (hardware
pentru calculatoare), dispozitive de intrare
pentru calculatoare, creion optic (stylus) pentru
calculatoare, table interactive (whiteboard)
pentru calculatoare, suporturi adaptate pentru
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calculatoare tabletă, unităţi pentru copii de
siguranţă pentru calculatoare, cititoare de
compact-discuri folosite la calculatoare, căşti
cu microfon pentru utilizare cu calculatoare,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), folii de protecţie adaptate
pentru ecrane de calculatoare, joystick-uri pentru
calculatoare, nu pentru jocuri video, suporturi
pentru încheietura mâinii, folosite de utilizatorii
de calculatoare, aparate şi instrumente de
desen adaptate pentru utilizarea cu calculatoare,
aparate de codare a cardurilor de credit
(dispozitive periferice pentru
calculatoare), filtre pentru ecrane de afişare
adaptate pentru utilizarea la calculatoare,
tabletă, periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
şi dispozitive inteligente, calculatoare pentru
comunicaţii,
netbook-uri (calculatoare), componente
hardware pentru calculatoare, calculatoare
pentru scufundări
subacvatice, staţii de lucru (calculatoare),
calculatoare personale de buzunar, microcipuri
(hardware pentru
calculatoare), calculatoare folosite cu biciclete,
calculatoare pentru vehicule autonome, huse
pentru
calculatoare tabletă, staţie de cuplare pentru
calculatoare, calculatoare folosite la gestionarea
datelor, cutii
flip pentru calculatoare tabletă, huse adaptate
pentru calculatoare netbook, huse adaptate
pentru calculatoare
notebook, genţi de transport pentru calculatoare
portabile, huse pentru calculatoare de tip laptop,
calculatoare de tip all-in-one, calculatoare de
buzunar pentru luarea de notiţe, suporturi de
montare pentru
hardware de calculatoare, calculatoare portabile
de greutate şi dimensiuni mici, calculatoare
personale care
includ software privind informaţii legate de dietă,
controlere pentru calculatoare, huse adaptate
pentru
calculatoare, plăci grafice pentru calculatoare,
cartele suplimentare pentru calculatoare,
dulapuri adaptate
pentru calculatoare, componente electronice
pentru calculatoare, carduri de extensie pentru
calculatoare,
carduri de interfaţă pentru calculatoare, plăci de
bază pentru calculatoare, generatoare cu ceas
pentru
calculatoare, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, plăci cu circuite imprimate
pentru

calculatoare, unităţi de disc externe pentru
calculatoare, unităţi hard disk portabile pentru
calculatoare,
disipatoare de căldură destinate utilizării
în calculatoare, tampoane de răcire pentru
calculatoare fără fir,
carduri pentru modeme de fax pentru
calculatoare, plăci de circuite suplimentare
pentru conectarea
calculatoarelor la software-ul de reţea,
dispozitive de indicare electronice cu senzor
tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), căşti fără fir pentru calculatoare tabletă,
ecrane plate
flexibile pentru calculatoare.

───────

(210) M 2019 01751
(151) 10/03/2019
(732) ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEŢUL
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ROMÂNIA VREA
AUTOSTRĂZI #şîeu

(531) Clasificare Viena: 07.11.10; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis, alb
(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
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împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01752
(151) 10/03/2019
(732) ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEŢUL
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

#şîeu

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
24.17.05; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, negru, alb

(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.

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 01753
(151) 10/03/2019
(732) HYPERION GUARD SRL, STR.

CRINILOR NR. 1, BL. E10/48,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
HYPERION GUARD

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

45. Servicii de siguranță pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────

(210) M 2019 01754
(151) 10/03/2019
(732) MIRCIOGU SHOP SRL, ALEEA

ROZELOR NR. 5, BL. 6, PARTER,
AP. 1, CAMERA 1, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, ȘOS.
BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE, NR.
11A, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MRG

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

7. Aparate de lipit, electrice.
8. Tacâmuri și instrumente pentru prepararea
alimentelor, și anume: cuțite de bucătărie,
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instrumente de tăiat și măcinat, scule și
instrumente de mână acționate manual.
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, aparate și
instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, aparate și instrumente
pentru comanda curentului electric, huse
pentru telefoane, carcase de calculator,
carcase pentru telefoane mobile, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, cabluri
pentru transmiterea și recepția semnalelor de
televiziune prin cablu, cabluri electrice pentru
transmiterea de sunete și imagini, cabluri
de semnal pentru IT/AV și telecomunicații,
dispozitive audio- vizuale și fotografice,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), echipamente de
comunicare, telefoane, dispozitive si accesorii
pentru telefoane, agende electronice, dicționare
electronice, potențiatoare optice, lasere,
dispozitive de control al accesului, echipamente
de protecție și siguranță, dispozitive de control
(regulatoare), aparate și dispozitive de cântărire,
aparate și dispozitive de măsurare, dispozitive
de testare și controlul calității, termostate
digitale pentru controlarea temperaturii, mașini
de calcul pentru contabilitate, prize electrice,
dispozitive de codificare, dispozitive de
decodificare, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, produse de optică, alarme
și echipamente de avertizare, aparate de
semnalizare, instrumente de monitorizare,
senzori și detectoare, calculatoare, periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare și
dispozitive inteligente, adaptatoare de priză.
10. Aparate și instrumente veterinare, aparate
cu ultrasunete pentru uz veterinar, aparate
de masaj, echipament de fizioterapie și
de recuperare, aparat pentru măsurarea
colesterolului.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă, aparate pentru încălzire
și uscare personală, arzătoare, boilere și
încălzitoare, aprinzătoare, aparate pentru
umidificarea aerului, aparate și instalații de
iluminat, becuri, aparate și instalații de ventilație,
aparate și instalații de încălzire, aparate și
instalații sanitare, dezumidificatoare, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, echipament pentru
răcire și înghețare, aparate de coacere, aparate
de producere a vaporilor, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare

(ambient), aparate de iluminat și reflectoare,
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, aparate și instalații de uscare, aparate
și instalații pentru răcire, echipament de tratare
a aerului, filtre pentru uz industrial și casnic.
12. Suporturi pentru piese de bicicletă.
17. Țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele și imitație de piele, genți de voiaj și de
transport, umbrele și parasolare, centuri din piele
pentru umeri, cutii din piele, etichete din piele,
imitații de piele, materiale din piele, serviete
din piele, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale, casete din piele sau din piele artificială.
21. Articole de grădinărit, respectiv: instrumente
de curăţare, acţionate manual, ghivece de flori,
mănuşi de grădinărit, seringi pentru udarea
florilor şi plantelor/stropitori pentru udarea
florilor şi plantelor, jardiniere, aparate pentru
parfumarea aerului, dispozitive electrice pentru
atragerea și uciderea insectelor, dispozitive
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, neelectrice, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, veselă, articole de bucătărie și recipiente,
articole pentru curățarea dentară.
28. Articole și echipament de sport, jucării,
jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, ornamente pentru petrecere și pomi
de Crăciun artificiali.
35. Servicii de comerț cu ridicata și cu
amănuntul, exceptând serviciile de comerț cu
gazul și produsele medicale.

───────
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(540)
TRIOXY SYSTEMS

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

11. Aparate de ventilare și producere abur.
───────


