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Cereri Mărci publicate în 01/08/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 05088

(151)
25/07/2019

(732)
IOANA ŢIRCOMNICU-UNGA

(540)
INAS power to change

2 M 2019 05452

25/07/2019

Nufarm Europe Gmbh

KEMPO

3 M 2019 05453

25/07/2019

PT. KINO INDONESIA TBK

ellips

4 M 2019 05454

25/07/2019

NICOLAS STOICA

VENUS

5 M 2019 05455

25/07/2019

WORLD MEDIAGRAPH S.R.L.

Editura Tracus Arte

6 M 2019 05456

25/07/2019

ARTIROM PRO SRL

VOLT POLSKA

7 M 2019 05457

25/07/2019

Dux MD Pharma Solutions SRL

ITU-STOP

8 M 2019 05458

25/07/2019

IONUŢ EUGEN MARCU

AQUA PLANET

9 M 2019 05459

25/07/2019

S.BUSINESS ENTREPRENEUR TSE RISK CONSULTING
SRL
www.tseriskconsulting.ro

10 M 2019 05460

25/07/2019

Dux MD Pharma Solutions SRL

IVAGIN

11 M 2019 05461

25/07/2019

YUCHUAN HU

LC oudiobop

12 M 2019 05462

25/07/2019

Quick Systems Solution

Quick Gsm

13 M 2019 05463

25/07/2019

SC EDITURA GAMA SRL

Tiki - Tan

14 M 2019 05464

25/07/2019

SC PAPILLON LABORATOIRES LONCOLOR EXPERT
COSMETIQUES SRL
HEMPSTYLE

15 M 2019 05465

25/07/2019

BOGDAN CRISTIAN ION

KITS KINETOTERAPIE
INTEGRATIVA pentru tulburarile
din spectrul autist

16 M 2019 05466

25/07/2019

SC LOTUS 95 COSMETICS
SRL

SUN DERMOACTIVE

17 M 2019 05467

25/07/2019

SC LOTUS 95 COSMETICS
SRL

VEGAN DERMOACTIVE

18 M 2019 05468

25/07/2019

SC LOTUS '95 COSMETICS
SRL

DETOX DERMOACTIVE

19 M 2019 05469

25/07/2019

SC LOTUS '95 COSMETICS
SRL

GOLD DERMOACTIVE

20 M 2019 05470

25/07/2019

SC LOTUS '95 COSMETICS
SRL

SPA DERMOACTIVE

21 M 2019 05471

25/07/2019

NEI TEHNIC SI CALITATE SRL

NEI TEHNIC ŞI CALITATE

22 M 2019 05472

25/07/2019

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

PE MUCHIE DE CUVÂNT

23 M 2019 05473

25/07/2019

SC COS 2000 DISTRIBUTION
SRL

HARD DISCOUNT

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 05474

(151)
25/07/2019

(732)
SC GEO-STING SRL

I'M HOME

25 M 2019 05475

25/07/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

NESTLÉ WHOLE GRAIN
GUARANTEED

26 M 2019 05476

25/07/2019

ATP TRUCKS AUTOMOBILE
SRL

Truston

27 M 2019 05477

25/07/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

NESTLÉ WHOLE GRAIN No. 1
INGREDIENT

28 M 2019 05478

25/07/2019

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

AFTER EIGHT DELIGHTFULLY
MINTY DARK CHOCOLATE
THINS

29 M 2019 05479

25/07/2019

SZU IT DEVELOPMENT SRL

ANA Digital Assistent

30 M 2019 05480

25/07/2019

DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

NOTTING HILL

31 M 2019 05481

25/07/2019

DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

PICCADILLY

32 M 2019 05482

25/07/2019

ROMSYSTEM SRL

romsystems

33 M 2019 05483

25/07/2019

DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

CAMDEN

3

(540)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05088
25/07/2019
IOANA ŢIRCOMNICU-UNGA, STR.
EROILOR NR. 68A, ET. 3, AP. 4,
JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

INAS power to change

(540)

M 2019 05453
25/07/2019
PT. KINO INDONESIA TBK, JL.
JALUR SUTERA BOULEVARD NR.
01, KINO TOWER 17TH FLOOR,
ALAM SUTERA, KEC. PINANG,
KEL. PANUNGGANGAN TIMUR,
KOTA TANGERANG, 15143,
INDONEZIA
PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547

(531)

Clasificare Viena: 26.11.08; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Consultanţă în domeniul programelor de
calculator, inginerie, servicii de programare
pentru calculatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05452
25/07/2019
Nufarm Europe Gmbh, 11
PARSEVALSTR., 40468
DUSSELDORF, GERMANY, .
DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU,
NR. 94, ET. I, BRAȘOV 500178,
ROMANIA

KEMPO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Pesticide,
fungicide,
erbicide/preparate
pentru distrugerea plantelor, insecticide, biocide,
nematicide şi paraziticide.
Se invoca prioritatea nr. 018051193 din 12.04.2019,tara
Uniunea Europeana,avand starea acceptata.
──────
─

ellips
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Şampoane, balsamuri de păr, alifii de uz
cosmetic, ulei de păr, loţiuni balsam pentru
păr, loţiuni capilare, uleiuri de par nutritive,
loţiuni tonice pentru păr, vopsele pentru
păr, şampoane uscate, săpunuri nemedicinale,
produse cosmetice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05454
25/07/2019
NICOLAS STOICA, BD.
INDEPENDENTEI NR. 18, BL.
12 IPJ, ET. 9, APT. 40, JUD.
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05455
25/07/2019
WORLD MEDIAGRAPH S.R.L.,
STR. PICTOR SAVA HENTIA
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

VENUS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(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).
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).
───────

Editura Tracus Arte
(531)

Clasificare Viena: 02.01.02; 02.01.20;
02.01.23; 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/07/2019

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05456
25/07/2019
ARTIROM PRO SRL, STR.
BUCEGI NR. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012314,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VOLT POLSKA

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.

alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05458
25/07/2019
IONUŢ EUGEN MARCU, STR.
CIOCÂRLIEI, NR. 133B, COMUNA
CLINCENI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05457
25/07/2019
Dux MD Pharma Solutions SRL,
STR. BACRIULUI NR. 42, ET. 1, AP.
15, COMUNA CHIAJNA, JUDEŢ
ILFOV
, SAT CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

ITU-STOP

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

AQUA PLANET
(531)

Clasificare Viena: 03.09.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14; 01.05.23
(591) Culori revendicate:galben, negru, alb,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprelucrate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea

afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05459
25/07/2019
S.BUSINESS ENTREPRENEUR
SRL, STR. BUCEGI, NR. 7, AP. 49,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400667, CLUJ, ROMANIA

TSE RISK CONSULTING
www.tseriskconsulting.ro
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(540)
(511)

M 2019 05460
25/07/2019
Dux MD Pharma Solutions SRL,
STR. BACRIULUI NR. 42, ET. 1, AP.
15, COMUNA CHIAJNA, JUDEŢ
ILFOV
, SAT CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

IVAGIN

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.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/07/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05461
25/07/2019
YUCHUAN HU, STR. SOARELUI,
NR. 5, BL. B2, AP. 301, JUD. ILFOV
, ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Quick Gsm

LC oudiobop
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
───────

M 2019 05462
25/07/2019
Quick Systems Solution , STR.
CONSTANTIN RĂDULESCU
MOTRU, NR. 4, BL. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 16.01.04; 29.01.12;
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05463
25/07/2019
SC EDITURA GAMA SRL, BD.
CHIMIEI, NR. 14, CLĂDIRE
BIROURI, ARIPA DREAPTĂ,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

Tiki - Tan
(531)

Clasificare Viena: 07.01.06; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 24.07.01; 24.07.23
(591) Culori revendicate:albastru închis, roz
închis, roz deschis
(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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

M 2019 05464
25/07/2019
SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL, DRUMUL
GILĂULUI NR. 44-50, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

LONCOLOR EXPERT
HEMPSTYLE

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)

M 2019 05465
25/07/2019
BOGDAN CRISTIAN ION, STR.
PESCARILOR, NR. 34, BL.BM 13,
SC.A, AP.33, JUDEŢ CONSTANŢA.,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

KITS KINETOTERAPIE
INTEGRATIVA pentru
tulburarile din spectrul autist

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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44. Servicii medicale, servicii de terapie, servicii
terapeutice pentru copii cu autism.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05466
25/07/2019
SC LOTUS 95 COSMETICS
SRL, ŞOSEAUA BERCENI, NR.
8, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SUN DERMOACTIVE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05467
25/07/2019
SC LOTUS 95 COSMETICS
SRL, ŞOSEAUA BERCENI, NR.
8, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

VEGAN DERMOACTIVE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05468
25/07/2019
SC LOTUS '95 COSMETICS SRL,
ŞOS. BERCENI NR. 8, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DETOX DERMOACTIVE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05469
25/07/2019
SC LOTUS '95 COSMETICS SRL,
ŞOS. BERCENI NR. 8, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

GOLD DERMOACTIVE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05470
25/07/2019
SC LOTUS '95 COSMETICS SRL,
ŞOS. BERCENI NR. 8, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SPA DERMOACTIVE
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05471
25/07/2019
NEI TEHNIC SI CALITATE SRL,
INTRAREA GHIOZDANULUI NR.
6A, CAMERA NR. 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

NEI TEHNIC ŞI CALITATE
(531)

Clasificare Viena: 16.01.05; 26.02.01;
26.04.16; 27.05.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
seifuri.
7. Automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de

înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea alarmelor de incendiu, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi a ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware ale calculatoarului,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea şi
repararea maşinilor, instalarea, întreţinerea şi
repararea echipamentelor de birou, zidărie,
tencuire, vopsire interioară şi exterioară, lucrări
de instalaţii apă şi canal, repararea liniilor
electrice, montarea şi repararea încuietorilor de
siguranţă, spălare, curăţarea geamurilor.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, trimiterea
de mesaje, închirierea aparatelor de trimitere
a mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de pager, închirierea echipamentelor de
telecomunicaţii, transmiterea fişierelor digitale,
transmisia video la cerere, transmisia fără fir
(wireles), comunicaţii prin telefoane celulare.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori, transportul cu maşini blindate,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
livrarea de mesaje.
40. Croitorie personalizată, servicii de vopsire.
41. Educaţie şi instruire în domeniul pazei
şi protecţiei, organizarea de cursuri teoretice
şi practice de calificare şi perfecţionare
pentru agenţi de pază, curs de instruire
teoretică şi practică în domeniul armelor
şi muniţiilor, antrenare (instruire), servicii
educaţionale furnizate de şcoli, şcoli de grădiniţă,
instruire practică, educaţie fizică, organizarea şi
susţinerea de seminarii.
42. Crearea şi menţinerea paginii web,
proiectarea sistemelor informatice, proiectarea
construcţiilor, stocarea electronică a datelor,
proiectarea sistemelor de securitate pentru terţi,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
controlul calităţii, proiectare industrială.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, însoţire/escortare în
societate (însoţire), servicii de agenţi de
detectivi, închirierea alarmelor de incendiu,
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servicii de pază, servicii de house, sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea acesteia
pe o perioadă temporară), servicii juridice
în legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, servicii privind litigiile, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, servicii
de pază pe timp de noapte, deschiderea
încuietorilor de siguranţă, servicii de gardă de
corp, investigaţii privind trecutul persoanelor,
consultanţă în ceea ce priveşte securitatea fizică,
urmărirea bunurilor furate.

(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05472
25/07/2019
SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(540)

M 2019 05474
25/07/2019
SC GEO-STING SRL, STR. PETRU
CERCEL NR. 22, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

PE MUCHIE DE CUVÂNT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05473
25/07/2019
SC COS 2000 DISTRIBUTION
SRL, STR. ȘCOLII NR. 12A,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

HARD DISCOUNT
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
Culori revendicate:orange, roşu

I'M HOME
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere, miere naturală, miere (pentru
alimentație).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 05475
25/07/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

NESTLÉ WHOLE
GRAIN GUARANTEED

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cereale pentru mic-dejun, musli, fulgi de
porumb, batoane de cereale, cereale gata
preparate, cereale și preparate din cereale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05476
25/07/2019
ATP TRUCKS AUTOMOBILE
SRL, BD. BUCUREȘTI NR. 65,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12. Vehicule și mijloace de transport, vehicule

pentru transportul rutier, părți și accesorii pentru
vehicule, remorci (vehicule), motorizări, inclusiv
motoare pentru vehicule terestre.
35. Regruparea în avantajul terților de: vehicule
și mijloace de transport, vehicule pentru
transportul rutier, părți și accesorii pentru
vehicule, remorci (vehicule), motorizări, inclusiv
motoare pentru vehicule terestre (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

NESTLÉ WHOLE GRAIN
No. 1 INGREDIENT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cereale pentru mic-dejun, musli, fulgi de
porumb, batoane de cereale, cereale gata
preparate, cereale și preparate din cereale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Truston
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

M 2019 05477
25/07/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 05478
25/07/2019
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., ELVEȚIA, VEVEY,
1800, ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

AFTER EIGHT
DELIGHTFULLY MINTY
DARK CHOCOLATE THINS
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cacao și preparate și băuturi pe bază
de cacao, ciocolată, produse din ciocolată,
pastă de ciocolata, produse tartinabile pe bază
de ciocolată, preparate și băuturi pe bază
de ciocolată, produse de cofetărie, dulciuri,
bomboane, produse de cofetărie din zahăr,
zahăr, gumă de mestecat, produse de brutărie,
pâine, produse de patiserie, biscuiți, prăjituri,
fursecuri, napolitane, praline.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05479
25/07/2019
SZU IT DEVELOPMENT SRL,
STR. POET VASILE CARLOVA
NR. 41, CAMERA 5, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 303315, TIMIȘ,
ROMANIA

ANA Digital Assistent

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Dezvoltare de software pentru terți.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05480
25/07/2019
DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
REGATUL UNIT, LONDON, MAREA
BRITANIE
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

NOTTING HILL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,

articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05481
25/07/2019
DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
REGATUL UNIT, LONDON, MAREA
BRITANIE
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

PICCADILLY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05482
25/07/2019
ROMSYSTEM SRL, STR.
ABATORULUI NR. 4, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

romsystems
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare de echipamente
de printare (imprimare), servicii de vânzare
consumabile, piese și accesorii de printare
(imprimare).
37. Reparare și întreținere a echipamentelor de
printare (imprimare), servicii de diagnostic și
întreținere pentru imprimantele de calculator.
40. Închirierea echipamentelor pentru printare
(imprimare), închirieri de aparate și echipamente
pentru imprimarea fotografiilor, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
de tipărit.
───────

M 2019 05483
25/07/2019
DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, WC2R 2PG,
REGATUL UNIT, LONDON, MAREA
BRITANIE
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

CAMDEN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.
───────

ERATA

Referitor la depozitul M 2019 05437, publicat în data
de 31.07.2019, se scoate de la publicare deoarece taxele
de înregistrare şi publicare nu au intrat în contul OSIM.

ERATA
Referitor la depozitele M 2019 05414, M 2019 05416 şi M 2019 05443 publicate
în data de 31.07.2019, dintr-o eroare de sistem reproducerile grafice ale mărcilor au
fost publicate neclar.
Reproducerile grafice clare sunt cele ataşate mai jos:

