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Cereri Mărci publicate în 06/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06220 30/08/2019 FOR ELDA SRL Medieșanu' Gust de Ardeal

2 M 2019 06222 30/08/2019 CORINA CACIUC Elysir

3 M 2019 06226 30/08/2019 STOICA MIHAI-LUCIAN Drive in

4 M 2019 06227 30/08/2019 NATURALIS SRL Benesio Prostafort

5 M 2019 06231 30/08/2019 S.C. INVENTIV PR S.R.L. Pet Med

6 M 2019 06232 30/08/2019 S.C. CĂLĂRAŞI HEXEL PRESS
S.R.L.

CALARASI100.RO

7 M 2019 06234 30/08/2019 ZAREA S.A. ZAREA PRIVILEGE

8 M 2019 06235 30/08/2019 S.C. LOCASIGA S.R.L.
II ALEXANDROVICI IONUT

ALTAI

9 M 2019 06236 30/08/2019 S.C. LOCASIGA S.R.L. URAL

10 M 2019 06237 30/08/2019 IRBIS ACTIV SECURITY SRL IRBIS ACTIV SECURITY

11 M 2019 06238 30/08/2019 ZAREA S.A. ZAREA HIGH CLASS

12 M 2019 06240 30/08/2019 CRISTIAN-DRAGOŞ
GHEORGHE

SPORTS BUSINESS ACADEMY

13 M 2019 06241 30/08/2019 UNCLE MARIO IMPEX SRL SANTMARIO

14 M 2019 06242 30/08/2019 ADRIANA BUNGESCU FLORACTIN FORTE

15 M 2019 06243 30/08/2019 ADRIANA BUNGESCU IMMUNITY FORTE GLUKAN

16 M 2019 06244 30/08/2019 ADRIANA BUNGESCU NERVOSTRESS

17 M 2019 06252 30/08/2019 TAIPEI CIMEO SRL ANTRODIA

18 M 2019 06253 30/08/2019 CATALIN BECIU Jazz say Blues

19 M 2019 06254 31/08/2019 Alexandru Bilt VikingLift

20 M 2019 06255 01/09/2019 Oana-Alexandra Sarlea Iris Bebe

21 M 2019 06256 01/09/2019 ION COMENDANT agenţie vie

22 M 2019 06257 01/09/2019 PRIVEE SALON DE BEAUTE
SRL

Privée Salon de Beauté



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/08/2019-01/09/2019

(210) M 2019 06220
(151) 30/08/2019
(732) FOR ELDA SRL, SAT SCĂPĂU,

LOCALITATEA DEEVESEL,
JUDEȚUL MEHEDINȚI,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, 37, SC.
2, AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

Medieșanu' Gust de Ardeal

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.04;
02.01.23; 08.01.25; 08.05.03; 08.05.25;
24.07.01; 25.01.06; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17

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

29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne procesată, mezeluri
proaspete, uscate, afumate, semipreparate din
carne, amestecuri din carne și legume congelate,
mâncare gătită, extracte din carne, jeleuri din
carne, grăsimi alimentare.
31. Animale vii, hrană pentru animale, hrană
mixtă pentru animale, nutreț fortifiant, produse
(nutrețuri) pentru îngrășarea animalelor.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
menționate anterior în clasele 29 și 31
(cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.
39. Transport de animale, ambalare și
depozitare produse alimentare.
40. Tăierea animalelor, procesarea alimentelor.

44. Ferme de animale (creșterea animalelor),
asistență medicală pentru animale, inseminarea
artificială a animalelor, consiliere cu privire la
creșterea și hrănirea animalelor.

───────

(210) M 2019 06222
(151) 30/08/2019
(732) CORINA CACIUC, 73, ET. 7,

JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Elysir

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.17; 29.01.02

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

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
10. Aparate și instrumente curățare și masaj
facial.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 06226
(151) 30/08/2019
(732) STOICA MIHAI-LUCIAN, 10,

JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550207,
SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, A, ET.
5, AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Drive in

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 06227
(151) 30/08/2019
(732) NATURALIS SRL, 1, BIROU

6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Benesio Prostafort

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.14; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri închis, negru

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

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.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultura şi silvicultură.

───────
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(210) M 2019 06231
(151) 30/08/2019
(732) S.C. INVENTIV PR S.R.L., ILFOV,

VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
(540)

Pet Med

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.08;
27.05.17; 03.01.06; 03.01.08; 03.01.24

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

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 06232
(151) 30/08/2019
(732) S.C. CĂLĂRAŞI HEXEL PRESS

S.R.L., CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

CALARASI100.RO

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 27.07.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06234
(151) 30/08/2019
(732) ZAREA S.A., 176, SECTOR

1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)
ZAREA PRIVILEGE

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 06235
(151) 30/08/2019
(732) S.C. LOCASIGA S.R.L. , 156,

SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
II ALEXANDROVICI IONUT,
SUCEAVA, SAT SF. ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ALTAI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigatie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
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măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06236
(151) 30/08/2019
(732) S.C. LOCASIGA S.R.L., E, ET. 1,

AP. 156, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

URAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,

măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06237
(151) 30/08/2019
(732) IRBIS ACTIV SECURITY SRL, 64,

PARTER, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IRBIS ACTIV SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.05.18; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2019 06238
(151) 30/08/2019
(732) ZAREA S.A., 176, SECTOR

1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, 15, AP.19,
SECTOR 1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)
ZAREA HIGH CLASS

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 06240
(151) 30/08/2019
(732) CRISTIAN-DRAGOŞ GHEORGHE,

21, SC.B, ET.2, AP.69, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, 15, AP.19,
SECTOR 1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

SPORTS BUSINESS
ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 21.03.01;
24.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 06241
(151) 30/08/2019
(732) UNCLE MARIO IMPEX SRL,

1, AP. 4, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SANTMARIO

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.

───────

(210) M 2019 06242
(151) 30/08/2019
(732) ADRIANA BUNGESCU, B,

DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, 94B, SC. B,
AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)
FLORACTIN FORTE

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

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, preparate farmaceutice, medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/08/2019-01/09/2019

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, agenţi
de activare a funcţiilor celulare de uz
medical, agenţi detoxifianţi pe bază de
plante, analgezice, antibiotice, antioxidanţi,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice, capsule decongestionante,
colagen de uz medical, compoziţii din
plante medicinale de uz medical, compoziţii
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante şi din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loţiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale
şi vitamine, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate din
plante de uz medical, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea
dezechilibrelor chimice, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătăţii, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate şi
substanţe cu minerale de uz medical, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate şi substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate şi
substanţe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale şi farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice şi

minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase , unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare si
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ de
magazine, achiziţie de bunuri si servicii pentru
alte intreprinderi, servicii de desfacere (vânzare-
cumpărare), servicii de agenţii de import-
export , prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea si distribuirea
materialelor de orice tip si pe orice cale,
prin prospecte, imprimate, eşantioane, prin
corespondenta, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, promovarea bunurilor altora ,
servicii de vânzare pentru terţi, servicii de
achiziţie pentru terţi, achiziţie de bunuri si
servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare , informaţii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, licenţe de servicii si
produse pentru terţi , organizare de expoziţii,
târguri în scop promoţional sau comercial,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace , publicitate on-line într-o
reţea computerizată, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
punerea împreună, spre beneficiul altora a
unei varietăţi de produse permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, in
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, strângerea la un loc a produselor,
în beneficiul terţilor, pe internet, într-un mall
de tip virtual, prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de intermediere comercială , intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
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preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătăţii, toate aceste servicii si
pentru produsele enumerate in clasa 5.

───────

(210) M 2019 06243
(151) 30/08/2019
(732) ADRIANA BUNGESCU, B,

DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, 94B, SC. B,
AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)
IMMUNITY FORTE GLUKAN

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

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, preparate farmaceutice, medicale,
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, agenţi
de activare a funcţiilor celulare de uz
medical, agenţi detoxifianţi pe bază de
plante, analgezice, antibiotice, antioxidanţi,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice, capsule decongestionante,
colagen de uz medical, compoziţii din
plante medicinale de uz medical, compoziţii
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante şi din ierburi de uz medical, farmaceutice

injectabile, geluri antiinflamatoare, loţiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale
şi vitamine, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate din
plante de uz medical, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea
dezechilibrelor chimice, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătăţii, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate şi
substanţe cu minerale de uz medical, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate şi substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate şi
substanţe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale şi farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase , unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare si
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ de
magazine, achiziţie de bunuri si servicii pentru
alte intreprinderi, servicii de desfacere (vânzare-
cumpărare), servicii de agenţii de import-
export , prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea si distribuirea
materialelor de orice tip si pe orice cale,
prin prospecte, imprimate, eşantioane, prin
corespondenta, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
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computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, promovarea bunurilor altora ,
servicii de vânzare pentru terţi, servicii de
achiziţie pentru terţi, achiziţie de bunuri si
servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare , informaţii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, licenţe de servicii si
produse pentru terţi , organizare de expoziţii,
târguri în scop promoţional sau comercial,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace , publicitate on-line într-o
reţea computerizată, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
punerea împreună, spre beneficiul altora a
unei varietăţi de produse permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, in
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, strângerea la un loc a produselor,
în beneficiul terţilor, pe internet, într-un mall
de tip virtual, prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de intermediere comercială , intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătăţii, toate aceste servicii si
pentru produsele enumerate in clasa 5.

───────

(210) M 2019 06244
(151) 30/08/2019
(732) ADRIANA BUNGESCU, B,

DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, 94B, SC. B,
AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)
NERVOSTRESS

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, preparate farmaceutice, medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, agenți de activare a funcțiilor celulare
de uz medical, agenți detoxifianți pe bază
de plante, analgezice, antibiotice, antioxidanți,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice, capsule decongestionante,
colagen de uz medical, compoziții din
plante medicinale de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante și din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loțiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale
și vitamine, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate din
plante de uz medical, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea
dezechilibrelor chimice, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
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inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate și
substanțe cu minerale de uz medical, preparate
și substanțe farmaceutice cu proprietăți
analgezice, preparate și substanțe farmaceutice
cu proprietăți antiinflamatoare, preparate și
substanțe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale și farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice
și a rezistenței, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare și preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase, unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanț de
magazine, achiziție de bunuri și servicii
pentru alte intreprinderi, servicii de desfacere
(vânzare-cumpărare), servicii de agenții de
import-export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-
gross și en-detail, prezentarea, difuzarea și
distribuirea materialelor de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eșantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
rețea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicații, promovarea bunurilor altora,
servicii de vânzare pentru terți, servicii de
achiziție pentru terți, achiziție de bunuri și
servicii pentru terți, distribuire de materiale
publicitare, informații și sfaturi comerciale
pentru consumatori, licențe de servicii și
produse pentru terți, organizare de expoziții,
târguri cu scop promoțional sau comercial,
promovarea vânzărilor pentru terți, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o rețea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
punerea împreună, spre beneficiul altora a unei

varietăți de produse (cu excepția transportului)
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale ori pe bază
de comandă prin poștă, internet sau prin alte
mijloace de comunicații, strângerea la un loc
a produselor, în beneficiul terților, pe internet,
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicații, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
licențe de servicii și produse pentru terți,
servicii de intermediere comercială, asistență în
conducerea și managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanță comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gross pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, toate aceste servicii și
pentru produsele enumerate în clasa 5.

───────
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(210) M 2019 06252
(151) 30/08/2019
(732) TAIPEI CIMEO SRL, A7BIS,

SC. 1, ET. 1, AP. 26, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, 1, ET. 3,
AP. 7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041256, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANTRODIA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:bej, roşu, vişiniu,
negru, alb, bleu

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale respectiv: uleiuri esenţiale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice, creme pentru albirea
pielii, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri cosmetice, produse cosmetice pentru
copii, preparate fitocosmetice, sampoane,
preparate pentru protecţia solară.
5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
plasturi.
35. Regruparea în folosul terţior, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, inclusiv prin intermediul siteurilor
web sau al emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2019 06253
(151) 30/08/2019
(732) CATALIN BECIU, 33, JUDEŢ

PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100575,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Jazz say Blues

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 06254
(151) 31/08/2019
(732) Alexandru Bilt, 13, JUDEŢ

MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430332, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
VikingLift

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât unelte de mână acționate manual, mașini
automate de vânzare.

───────
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(210) M 2019 06255
(151) 01/09/2019
(732) Oana-Alexandra Sarlea, 1, JUDEŢ

CLUJ, CLUJ NAPOCA, 40388,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Iris Bebe

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2019 06256
(151) 01/09/2019
(732) ION COMENDANT, P4, AP.

023, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

agenţie vie

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Marketing digital, administrarea vânzărilor,
promovarea vânzărilor, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, furnizare de informații cu privire la
vânzări comerciale, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,

promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizarea clienților, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii, auditare afaceri.
41. Servicii de instruire a personalului de
vânzări, servicii educaționale referitoare la
instruire în domeniul vânzărilor, servicii de
instruire referitoare la administrarea vânzărilor
cu amănuntul, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului.

───────

(210) M 2019 06257
(151) 01/09/2019
(732) PRIVEE SALON DE BEAUTE SRL,

19, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII SRL,
37E, OTOPENI, 067000, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Privée Salon de Beauté

(531) Clasificare Viena: 05.05.19; 05.05.20;
05.05.23; 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii oferite de saloane de frumusețe,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii oferite de saloane de bronzare, servicii
de epilare, servicii de cosmetică, tratament
cosmetic, masaj, servicii furnizate de saloane
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de coafură și înfrumusețare, servicii oferite
de saloane de tatuaj, servicii de consultanță
cu privire la îngrijirea pielii., furnizare de
informații în materie de frumusețe, analiză
cosmetică, aplicare de produse cosmetice pe
corp, aplicarea produselor cosmetice pe față,
servicii oferite de saloane de coafură, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consiliere
în domeniul înfrumusețării, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, frizerii pentru bărbați, furnizare de
informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de instalații de solariu,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea pielii, îngrijire
cosmetică pentru persoane, îngrijirea estetică
a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii de
manichiură, ondularea părului, refacerea părului,
saloane de îngrijire a pielii, servicii consultative
privind îngrijirea părului, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de artă corporală, servicii
de bărbierie, servicii de bronzare cu aerograf
pentru corpul uman, servicii de bronzare
cu aerograf, servicii de bronzare în scopuri
cosmetice (pentru oameni), servicii de bronzat
prin pulverizare, servicii de coafare a părului,
servicii de coafor, servicii de coafor de lux,
servicii de coafor pentru copii, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de consultanță cu
privire la îngrijirea pielii, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță în domeniul îngrijirii
frumuseții, servicii de consultanță în domeniul
machiajului, servicii de consultanță în materie de
îngrijire a frumuseții, servicii de consultant privind
machiajul oferite online, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în
față, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de epilare a
sprâncenelor cuață, servicii de epilare cu laser,
servicii de frizerie, servicii de frizerie pentru
bărbați, servicii de frumusețe oferite de un
centru spa, servicii de furnizare de instalații de
saune, servicii de împletire a părului, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire a
unghiilor, servicii de întindere a pielii cu laser,

servicii de îndreptat părul, servicii de îndepărtare
permanentă și reducere a părului, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de întors genele,
servicii de liposucție, servicii de machiaj,
servicii de machiaj cosmetic, servicii de machiaj
permanent, servicii de machiaj profesional,
servicii de manichiură, servicii de manichiură
și de pedichiură, servicii de micro pigmentare,
servicii de ondulare a părului, servicii de
pedichiură, servicii de permanent pentru întors
genele, servicii de permanent pentru păr, servicii
de salon de bronzare prin pulverizare, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii
de saună, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de tratament pentru celulită, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, servicii de tratamente cosmetice pentru
față și pentru corp, servicii de tratamente de
înfrumusețare, în special pentru gene, servicii
de tratamente de slăbire, servicii de tratare a
celulitei, servicii de vopsire a genelor, servicii
de vopsire a sprâncenelor, servicii de vopsit
gene, servicii de vopsit sprâncenele, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii furnizate de saloane de slăbire, servicii
oferite de saloane de bronzat și de solarii,
servicii pentru extensii de gene, servicii pentru
îngrijirea picioarelor, servicii pentru îngrijirea
feței, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru vopsirea părului,
servicii personale de epilare, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii prestate de saloane de
manichiură, servicii terapeutice personale cu
privire la regenerarea părului, spălarea părului
cu șampon, tratament cosmetic cu laser pentru
piele, tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cu laser
pentru creșterea părului, tratament pentru păr,
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru ten, tratamente cosmetice
pentru păr.
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