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Cereri Mărci publicate în 16/01/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 00076 09/01/2019 AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN PLIMBA URSUL Joc de condus

prietenii în siguranţă

2 M 2019 00077 09/01/2019 S.C. ORALDENTIS S.R.L. NATIVE ENGLISH SCHOOL
Let's speak English

3 M 2019 00078 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Nimic ascuns

4 M 2019 00079 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL La Cris-Tim, jucam cu toate
mezelurile pe masa

5 M 2019 00080 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Pe gustul tau: ABC-ul nutritiei
pentru neinitiati

6 M 2019 00081 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Prepara-ti salamul ideal

7 M 2019 00082 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Doza zilnica recomandata de
Cris-Tim

8 M 2019 00083 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL In cautarea celor care misca
lumea

9 M 2019 00084 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Pofta ne uneste pe toti

10 M 2019 00085 09/01/2019 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

PURINA GOURMET MON
PETIT

11 M 2019 00086 09/01/2019 SC SAI SECURITY SYSTEMS
SRL

SAI SECURITY SYSTEMS

12 M 2019 00087 09/01/2019 GENIUS NUTRITION SRL iWHEY

13 M 2019 00088 09/01/2019 GENIUS NUTRITION SRL iMASS

14 M 2019 00089 09/01/2019 GENIUS NUTRITION SRL ASASYN PROFESSIONAL FAT
KILLER

15 M 2019 00090 09/01/2019 GENIUS NUTRITION SRL WARCRY

16 M 2019 00091 09/01/2019 SC ANTEBIT SRL Santinela

17 M 2019 00092 09/01/2019 ANA SOFT SRL Bordeaux est. 2015

18 M 2019 00093 09/01/2019 IONELA PREDILĂ MorcoViața ÎNTOARCE-ȚI FAȚA
CĂTRE NATURĂ

19 M 2019 00094 09/01/2019 MARIAN PETCU COFFEEDOL

20 M 2019 00095 09/01/2019 PETRE CLAUDIU PLATON Genuine Tennis Club Center4IS

21 M 2019 00096 09/01/2019 ADELIN IMPEX SRL Yani's pe gustul dumneavoastra

22 M 2019 00097 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Poftim, esti chiar tu cand ti-e
Pofta

23 M 2019 00099 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL ODA POFTEI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 00100 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Poftimist incurabil

25 M 2019 00101 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Poftimistul vede mereu
jumatatea plina a platouasului

26 M 2019 00102 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Unde mergi cand vezi salam
peste tot? La Poftamolog

27 M 2019 00103 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Poftuim

28 M 2019 00104 09/01/2019 DENIS ROABES xyz

29 M 2019 00105 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Pofta vine vazand

30 M 2019 00106 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Nu te poftica, frate

31 M 2019 00107 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Pofta buna trece primejdia rea

32 M 2019 00108 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Noi poftim, nu gandim

33 M 2019 00109 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL POFTIM CRIS-TIM

34 M 2019 00110 09/01/2019 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Nimic ascuns cu Toma

35 M 2019 00111 09/01/2019 CRH CIMENT (ROMANIA) SA eBuild

36 M 2019 00112 09/01/2019 CRH CIMENT (ROMANIA) SA eBuild by CRH Romania

37 M 2019 00113 09/01/2019 British American Tobacco
(Brands) Limited

NEO CITRIC MIX
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(210) M 2019 00076
(151) 09/01/2019
(732) AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN,

STR. TACHE IONESCU NR. 27,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010353,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PLIMBA URSUL Joc de
condus prietenii în siguranţă

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.09; 03.01.14;
03.01.16; 05.01.10

(591) Culori revendicate:verde, maro,
albastru

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

41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2019 00077
(151) 09/01/2019
(732) S.C. ORALDENTIS S.R.L., STR.

IONITA SANDA STURZA NR. 66,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NATIVE ENGLISH SCHOOL
Let's speak English

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb,
gri

(511) 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).

───────
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(210) M 2019 00078
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Nimic ascuns

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

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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00079
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
La Cris-Tim, jucam cu

toate mezelurile pe masa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00080
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Pe gustul tau: ABC-ul

nutritiei pentru neinitiati
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 00081
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Prepara-ti salamul ideal

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

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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00082
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Doza zilnica

recomandata de Cris-Tim
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00083
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
In cautarea celor
care misca lumea

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

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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/01/2019

(210) M 2019 00084
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Pofta ne uneste pe toti

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

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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00085
(151) 09/01/2019
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PURINA GOURMET

MON PETIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Hrană pentru animale.

───────

(210) M 2019 00086
(151) 09/01/2019
(732) SC SAI SECURITY SYSTEMS

SRL, STR. IULIU MANIU NR. 43,
CAM. 813B, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SAI SECURITY SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. 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 00087
(151) 09/01/2019
(732) GENIUS NUTRITION SRL,

STRADA CALEA BUCUREŞTI,
NR. 113A, SAT SĂFTICA, JUDEŢ
ILFOV, COMUNA BALOTEŞTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
iWHEY

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

5. Suplimente și alimente dietetice pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
dietetice destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aibă beneficii pentru sănătate,
înlocuitori ai meselor, alimente și băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar.

───────
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(210) M 2019 00088
(151) 09/01/2019
(732) GENIUS NUTRITION SRL,

STRADA CALEA BUCUREŞTI,
NR. 113A, SAT SĂFTICA, JUDEŢ
ILFOV, COMUNA BALOTEŞTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
iMASS

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

5. Suplimente și alimente dietetice pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
dietetice destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aibă beneficii pentru sănătate,
înlocuitori ai meselor, alimente și băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar.

───────

(210) M 2019 00089
(151) 09/01/2019
(732) GENIUS NUTRITION SRL,

STRADA CALEA BUCUREŞTI,
NR. 113A, SAT SĂFTICA, JUDEŢ
ILFOV, COMUNA BALOTEŞTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ASASYN PROFESSIONAL
FAT KILLER

(531) Clasificare Viena: 02.09.22; 27.05.01;
27.05.17

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

5. Suplimente și alimente dietetice pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente

dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
dietetice destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aibă beneficii pentru sănătate,
înlocuitori ai meselor, alimente și băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar.

───────

(210) M 2019 00090
(151) 09/01/2019
(732) GENIUS NUTRITION SRL,

STRADA CALEA BUCUREŞTI,
NR. 113A, SAT SĂFTICA, JUDEŢ
ILFOV, COMUNA BALOTEŞTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

WARCRY

(531) Clasificare Viena: 02.09.22; 02.09.23;
27.05.01; 27.05.17

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

5. Suplimente și alimente dietetice pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
dietetice destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aibă beneficii pentru sănătate,
înlocuitori ai meselor, alimente și băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar.

───────
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(210) M 2019 00091
(151) 09/01/2019
(732) SC ANTEBIT SRL, STR. TOAMNEI

NR. 18A, COMUNA CHIAJNA,
JUDEȚUL ILFOV, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Santinela

(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,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2019 00092
(151) 09/01/2019
(732) ANA SOFT SRL, STR. SATURN

NR. 10, BL. B2, AP. 52, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800344, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Bordeaux est. 2015

(531) Clasificare Viena: 26.01.02; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.12;
05.01.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (R237, G200,
B86), grena (R119, G35, B59)

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

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

───────

(210) M 2019 00093
(151) 09/01/2019
(732) IONELA PREDILĂ, BLD. IULIU

MANIU NR. 184A, BL. G, SC. 2, ET.
1, AP. 96, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MorcoViața ÎNTOARCE-
ȚI FAȚA CĂTRE NATURĂ

(531) Clasificare Viena: 05.09.23; 26.01.01;
26.01.04; 26.11.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
roșu, galben

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

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. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malț. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 00094
(151) 09/01/2019
(732) MARIAN PETCU, STR. CALEA

MOSILOR, NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3 ,AP. 13, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
COFFEEDOL

(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.

───────

(210) M 2019 00095
(151) 09/01/2019
(732) PETRE CLAUDIU PLATON, BD.UL

MIHAI VITEAZUL NR. 33, BL.
D3, ET. 2, SC. A, AP. 11, JUDEŢ
SĂLAJ, ZALĂU, 450099, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)
Genuine Tennis
Club Center4IS

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

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 00096
(151) 09/01/2019
(732) ADELIN IMPEX SRL, BD.

VICTORIEI NR. 132, JUDEŢUL
BOTOŞANI, DOROHOI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI , RO.BU, ROMANIA

(540)

Yani's pe gustul
dumneavoastra

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01

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

29. Produse lactate.
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35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terţilor de
produse lactate, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web propriu sau alte site-uri ale terţilor
ori platforme specializate, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii
pentru aceste produse, inclusiv online, informaţii,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială, consiliere şi consultanţă pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
servicii oferite de lanţuri de magazine şi
magazine online specializate în vânzarea de
produse lactate, servicii de import/export de cu
produse lactate.

───────

(210) M 2019 00097
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Poftim, esti chiar
tu cand ti-e Pofta

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

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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00099
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ODA POFTEI

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

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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 00100
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Poftimist incurabil

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

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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00101
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Poftimistul vede mereu

jumatatea plina a platouasului

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

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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00102
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Unde mergi cand vezi salam

peste tot? La Poftamolog
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
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cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00103
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Poftuim

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

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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00104
(151) 09/01/2019
(732) DENIS ROABES, STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU BL. 32, SC. B,
AP. 85, JUDEŢUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(540)

xyz

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 00105
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Pofta vine vazand

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00106
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Nu te poftica, frate

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

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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00107
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Pofta buna trece primejdia rea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00108
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Noi poftim, nu gandim

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
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congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00109
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

POFTIM CRIS-TIM

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.17; 27.05.24; 26.13.25;
27.03.01; 26.11.01; 25.01.19

(591) Culori revendicate:roşu, roz, maro, alb,
negru, crem, gej, grena

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

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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform
clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00110
(151) 09/01/2019
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Nimic ascuns cu Toma

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.13; 29.01.13; 05.03.11;
05.03.13

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

clase:
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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
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oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00111
(151) 09/01/2019
(732) CRH CIMENT (ROMANIA) SA

, STR. PIAŢA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI 2,
SECT. 1 , BUCUREŞTI, 011857,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eBuild

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.09;
27.05.10; 27.03.15; 26.04.02; 07.15.01;
07.15.20

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
300-medium blue), albastru închis
(Pantone 282-dark blue)

(511) 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 si 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.

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
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 00112
(151) 09/01/2019
(732) CRH CIMENT (ROMANIA) SA

, STR. PIAŢA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI 2,
SECT. 1 , BUCUREŞTI, 011857,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eBuild by CRH Romania

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.09;
27.05.10; 27.03.15; 26.04.02; 07.15.01;
07.15.20

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
300-medium blue), albastru închis
(Pantone 282-dark blue)

(511) 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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
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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.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
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 00113
(151) 09/01/2019
(732) British American Tobacco

                    

           (740)  ZMP Intellectual Property  SRL,

───────

(Brands) Limited , TEMPLE
PLACE 4, GLOBE HOUSE
WC2R 2PG,LONDRA, 
MAREA BRITANIE

          STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
          SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
          ROMANIA

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

NEO CITRIC MIX

 
 
 (540)

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

Se invocă: Prioritatea nr. UK00003351014 din 
data de 05.11.2018, ţara Regatul Unit (GB), 
având starea acceptată.



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2018 07401
(151) 01/06/2018
(732) Rothmans of Pall Mall Limited,

ROUTE DE FRANCE 17,, 2926
BONCOURT, ELVEȚIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

DOUBLE MATURED
TOBACCOS

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.15;
27.01.06

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigări/țigarete, tuburi pentru pentru
țigări/țigarete, filtre pentru țigări/țigarete, aparate
de buzunar pentru rularea țigărilor/țigaretelor,
mașini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, țigări/țigarete electronice,
lichide pentru țigări/țigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.

───────




