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Cereri Mărci publicate în 26/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01177 06/02/2020 S.C. LOOP PRODUCTIONS

S.R.L.
Kiddin Kids

2 M 2020 01822 06/03/2020 SC CIBIBON SRL SMĂRĂNDIȚE

3 M 2020 01823 06/03/2020 ROXANA-MARIA GHEORGHE CTA

4 M 2020 01824 06/03/2020 SC CIBIBON SRL PEPITOS

5 M 2020 01825 06/03/2020 S.C. FRUCT PREST S.R.L. TRUE DREAMS HOTEL

6 M 2020 01826 06/03/2020 IRINA-MIHAELA NISTOR Jos eticheta

7 M 2020 01827 06/03/2020 S.C. LEARNPLICITY S.R.L. Learnplicity

8 M 2020 01828 06/03/2020 S.C. PORTER SOLUTIONS
S.R.L.

ELLENI

9 M 2020 01829 06/03/2020 PARSEC ORIGINAL
MASTERCRAFT SRL

sphoin

10 M 2020 01830 06/03/2020 FUNDAŢIA DR. VICTOR BABEŞ menopauza si well-aging

11 M 2020 01831 06/03/2020 CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

REGINA MARIA RETEAUA
PRIVATA DE SANATATE
CORPORATE SANO

12 M 2020 01833 06/03/2020 ALEXANDRU-VIOREL MARINA MARINA PROPERTIES
MP BUILDING HIGH
EXPECTATIONS

13 M 2020 01834 06/03/2020 ALEXANDRA MONICA
MORARIU

Princess NAIL SPA

14 M 2020 01835 06/03/2020 ORIZONT SIGHETU
MARMAŢIEI

IZA EVENTS

15 M 2020 01837 06/03/2020 RAMETTO INTERIOR DESIGN
SRL

RAMETTO Interior Design
design and more / mai mult decat
design

16 M 2020 01840 06/03/2020 MANIFEST RETAIL S.R.L. HEISS

17 M 2020 01847 06/03/2020 CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

REGINA MARIA RETEAUA
PRIVATA DE SANATATE CEI
MAI BUNI MEDICI

18 M 2020 01852 06/03/2020 SC ROYAL & RICH SRL Royal & Rich

19 M 2020 01857 06/03/2020 SUBWAY IP LLC Our ingredients. Your
masterpiece.

20 M 2020 01858 06/03/2020 CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

REGINA MARIA RETEAUA
PRIVATA DE SANATATE
ASCULTA-TI CORPUL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 01859 06/03/2020 SUBWAY IP LLC Color it with flavor

22 M 2020 01861 06/03/2020 SUBWAY IP LLC Choose your canvas.

23 M 2020 01862 06/03/2020 ECO RECREATE SRL R-CREATE

24 M 2020 01863 06/03/2020 CASCADE PARK PLAZA SRL Euro Tower

25 M 2020 01864 06/03/2020 BLUGENTO SA ZEA

26 M 2020 01865 06/03/2020 CRISTALIN IMPORT EXPORT
SRL

CPAP24 medicina somnului

27 M 2020 01866 06/03/2020 LAY CONDIMENTE S.R.L. Lay Condimente

28 M 2020 01867 06/03/2020 S.C. SHAWARMA FACTORY
S.R.L.

TASTY TASTY FOOD & CAFE

29 M 2020 01868 06/03/2020 RAZVAN VASILE SETO ImplaDent Implantologie Estetică
Dentară

30 M 2020 01869 06/03/2020 NICOLAE LASCU ALTCEVA

31 M 2020 01870 06/03/2020 ALMA TIM DISTRIBUTION SRL OANA EU VINO, EA VIN

32 M 2020 01871 06/03/2020 SC CASA STIL
INTERNATIONAL SRL

GRILL MANIA

33 M 2020 01872 06/03/2020 SOLID STORE SRL Solid Store

34 M 2020 01874 06/03/2020 Adaptive Management Software
S.R.L.

PARADIGMA

35 M 2020 01875 06/03/2020 SC TIGER NRC SECURITY SRL TIG NRC SECURITY

36 M 2020 01876 06/03/2020 DINU-VALERIAN SCURTU AD ACTIVE DEVELOPMENT

37 M 2020 01877 06/03/2020 S.C. PRIVAT SILVIU ZETEA
S.R.L.

brener

38 M 2020 01879 07/03/2020 MIRACOLUL PLANTELOR
S.R.L.

miracolul plantelor...născut dintr-
un vis

39 M 2020 01880 07/03/2020 AVALIA CONSULTING SRL SmartFox
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(210) M 2020 01177
(151) 06/02/2020
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS

S.R.L., STR. ION TUCULESCU
NR. 19, AP. 68, BL. 37C, ET.8,
SECTOR 3,, BUCURESTI, 031611,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Kiddin Kids

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

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

───────

(210) M 2020 01822
(151) 06/03/2020
(732) SC CIBIBON SRL, STR. GENERAL

DĂSCĂLESCU NR. 254, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 610210,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
SMĂRĂNDIȚE

(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).

───────

(210) M 2020 01823
(151) 06/03/2020
(732) ROXANA-MARIA GHEORGHE,

STR. PESCARILOR NR. 7, BL.
MZ3, ET. 2, AP. 9, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

CTA

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 26.04.04;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
albastru

(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 protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
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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)
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 01824
(151) 06/03/2020
(732) SC CIBIBON SRL, STR. GENERAL

DĂSCĂLESCU NR. 254, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 610210,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
PEPITOS

(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).

───────

(210) M 2020 01825
(151) 06/03/2020
(732) S.C. FRUCT PREST S.R.L.,

TARLAUA 56, PARCELA 508,
CONSTRUCȚIA C1, JUDEȚUL
DOLJ, COM. COSOVENI, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)
TRUE DREAMS HOTEL

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

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 2020 01826
(151) 06/03/2020
(732) IRINA-MIHAELA NISTOR, SPL.

UNIRII NR. 45, BL. M15, SC. 1, ET.
4, AP. 18, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Jos eticheta

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
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gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 01827
(151) 06/03/2020
(732) S.C. LEARNPLICITY S.R.L., STR.

CRISANEI NR. 10, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
Learnplicity

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

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)

───────

(210) M 2020 01828
(151) 06/03/2020
(732) S.C. PORTER SOLUTIONS S.R.L.,

STR. POENARU BORDEA, BL.
A11, SC. C, ET. 2, AP. 7, JUDEȚUL
ARGEȘ, CÂMPULUNG, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)
ELLENI

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

29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.

───────

(210) M 2020 01829
(151) 06/03/2020
(732) PARSEC ORIGINAL

MASTERCRAFT SRL, STR. SOLA
A314/1/1 NR. 1, JUD. CONSTANTA,
LUMINA, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

sphoin

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
26.11.25; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru
HEX=#00FFFF, roz HEX=#FF00FF,
galben HEX=#FFFF00, negru

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială.

───────
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(210) M 2020 01830
(151) 06/03/2020
(732) FUNDAŢIA DR. VICTOR BABEŞ,

ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 281,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

menopauza si well-aging

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.01

(591) Culori revendicate:mov (RGB 148, 28,
107)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2020 01831
(151) 06/03/2020
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, STR. ION IONESCU DE
LA BRAD NR. 5B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REGINA MARIA RETEAUA
PRIVATA DE SANATATE

CORPORATE SANO

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii de
informare a consumatorilor, lucrări de birou.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de instruire în domeniul
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medical, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
instruire şi pregătire în domeniul medical,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, publicare de jurnale, cărţi şi manuale
în domeniul medicinei, servicii educative şi de
instruire, furnizare de informaţii cu privire la
prevenirea diferitelor boli.
42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigaţii ştiinţifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală şi farmaceutică, stocare
electronică de dosare medicale, cercetare
ştiinţifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală,
analiza serului uman pentru cercetări medicale,
analiza ţesuturilor umane pentru cercetări
medicale, furnizarea de informaţii despre
cercetarea ştiinţifică şi medicală în domeniul
farmaceutic şi al studiilor clinice, cercetare
ştiinţifică cu scopuri medicale în domeniul bolilor
canceroase.
44. Servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă si de îngrijire a frumuseţii pentru oameni,
servicii farmaceutice, servicii de consultanta
în vederea pierderii în greutate, consultanţă
privind îngrijirea sănătaţii, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
ţesuturilor umane pentru tratament medical,
recoltarea şi conservarea sângelui uman,
servicii de scanare cu colonoscopie, efectuarea
examenelor medicale, servicii de depistare a
diabetului, servicii dermatologice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, testare genetică în scopuri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
spitaliceşti, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de chirurgie oculara cu
laser,
asistenţă medicală, servicii medicale si pentru
sănătate referitoare la ADN, genetică şi testarea
genetică, consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori si de alt personal medical
specializat, consultaţii medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienţi, depistare
medicala (screening) referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii

medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, servicii medicale
si servicii conexe activităţii medicale.

───────

(210) M 2020 01833
(151) 06/03/2020
(732) ALEXANDRU-VIOREL MARINA,

STR. BIRTIU DANCUS TRAIAN
NR. 43, JUD. MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMAŢIEI,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MARINA PROPERTIES
MP BUILDING HIGH

EXPECTATIONS

(531) Clasificare Viena: 26.05.06; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, instalaţii.

───────
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(210) M 2020 01834
(151) 06/03/2020
(732) ALEXANDRA MONICA MORARIU,

STR. PLOPILOR NR. 38, BL.
R1, APT. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Princess NAIL SPA

(531) Clasificare Viena: 20.01.05; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii de înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2020 01835
(151) 06/03/2020
(732) ORIZONT SIGHETU MARMAŢIEI,

STR. PLEVNEI NR. 3, JUD.
MARAMUREŞ, SIGHETU
MARMAŢIEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

IZA EVENTS

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.

───────
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(210) M 2020 01837
(151) 06/03/2020
(732) RAMETTO INTERIOR DESIGN

SRL, STR. VICTORIEI BL. 25, SC.
A, ET. 4, AP. 17, JUD. SATU MARE,
LOCALITATEA NEGRESTI-OAS,
NEGRESTI-OAS, SATU MARE,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

RAMETTO Interior
Design design and more /

mai mult decat design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 26.07.25; 26.01.04;
26.01.18

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

42. Servicii de design specializat.
───────

(210) M 2020 01840
(151) 06/03/2020
(732) MANIFEST RETAIL S.R.L., STR.

TRANDAFIRILOR NR. 40A,
COMUNA BIHARIA, JUD. BIHOR,
SAT BIHARIA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)
HEISS

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

11.  Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
37. Instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
instalarea şi repararea echipamentelor de
refrigerare, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea cuptoarelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, întreţinerea şi construcţia
conductelor, repararea pompelor, reconstruirea
motoarelor uzate sau parţial distruse, furnizarea
de informaţii legate de reparaţii, repararea liniilor
electrice, protecţie anticorozivă.

───────

(210) M 2020 01847
(151) 06/03/2020
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, STR. ION IONESCU DE
LA BRAD, NR. 5B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REGINA MARIA RETEAUA
PRIVATA DE SANATATE

CEI MAI BUNI MEDICI

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
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35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor
privind istoricul medical personal, administrare
de planuri de servicii medicale preplătite,
compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de
vânzare cu ridicata şi amănuntul a aparatelor şi
instrumentelor medicale, servicii de publicitate
pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afecţiunile medicale, conducerea şi
administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii de
informare a consumatorilor, lucrări de birou.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
instruire şi pregătire în domeniul medical,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, publicare de jurnale, cărţi şi manuale
în domeniul medicinei, servicii educative şi de
instruire, furnizare de informaţii cu privire la
prevenirea diferitelor boli.
42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigaţii
ştiinţifice în scopuri medicale, servicii de
cercetare medicală şi farmaceutică, stocare
electronică de dosare
medicale, cercetare ştiinţifică în scop medical,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical,
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală,
analiza serului uman pentru cercetări medicale,
analiza ţesuturilor umane pentru cercetări
medicale,

furnizarea de informaţii despre cercetarea
ştiinţifică şi medicală în domeniul farmaceutic şi
al studiilor
clinice, cercetare ştiinţifică cu scopuri medicale
în domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale şi servicii conexe activităţii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni, servicii
farmaceutice, servicii de consultanţă în vederea
pierderii în
greutate, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
analiza serului uman pentru tratamente
medicale, analiza
ţesuturilor umane pentru tratament medical,
recoltarea şi conservarea sângelui uman, servicii
de scanare cu
colonoscopie, efectuarea examenelor medicale,
servicii de depistare a diabetului, servicii
dermatologice
pentru tratarea afecţiunilor pielii, testare genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
spitaliceşti, servicii de tratament de fertilitate
pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
asistenţă medicală, servicii medicale şi pentru
sănătate
referitoare la ADN, genetică şi testarea genetică,
consultanţă privind asistenţa medicală oferită de
doctori şi
de alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru
analiza probelor de sânge recoltate de
la pacienţi, depistare medicală (screening)
referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale
în domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de
furnizare de informaţii medicale, furnizare de
informaţii şi noutăţi în domeniul medicinei.

───────
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(210) M 2020 01852
(151) 06/03/2020
(732) SC ROYAL & RICH SRL,

CALEA BUCUREŞTI NR. 83,
CONSTRUCŢIA C1, JUDEŢ
ARGEŞ, SAT VALEA MARE
- PODGORIA, ŞTEFĂNEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Royal & Rich

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, agenţi de
înălbire şi de curăţare: detergenţi, înălbitori,
balsam de rufe, substanţe de îndepărtare a
petelor, detergenţi de spălat vase, produse de
parfumerie: produse cosmetice, odorizante de uz
personal (inclusiv deodorante pentru oameni şi
animale), săpunuri, produse de îngrijire dentară:
paste de dinţi, agenţi de lustruire şi albire
dentară, apă de gură fără scop medical, produse
abrazive: textile de şlefuire, foi de şlefuit, pietre
ponce, paste abrazive, produse de lustruire şi
îngrijire pentru piele, vinil, metal şi lemn: lacuri,
creme de îngrijire, ceară pentru lustruire.
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, medicamente pentru sănătatea umană
şi animală, produse chimice medicale şi
veterinare, reactivi chimici medicali şi veterinari,
substanţe adevcate pentru utilizare medicală
şi veterinară: suplimente dietetice, suplimente
alimentare, preparate medicale pentru slăbire,
formula pentru sugari, plante medicinale şi
băuturi pe bază de plante medicinale, produse
pentru stomatologie (cu excepţia instrumentelor /
dispozitivelor): materiale de umplere dentare,
materiale pentru mulaj dentar, adezivi şi adezivi
artificiali şi agenţi de reparaţii pentru proteze
şi dinţi artificiali, produse de igienă: tampoane,
patch-uri medicale, materiale pentru pansament,
scutece textile şi din hârtie, substanţe care
distrug plante, animale şi ciuperci dăunatoare,
deodorante, odorizante de împrospatare a
aerului, altele decât cele pentru om şi
animale, dezinfectanţi, antiseptice (substanţe
de distrugere a microbilor), detergenţi în scop
medical.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasele 3 si
5 : preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive, agenţi
de înălbire şi de curăţare, detergenţi, înălbitori,
balsam de rufe, substanţe de îndepărtare a
petelor, detergenţi de spălat vase, produse de
parfumerie: produse cosmetice, odorizante de uz
personal (inclusiv deodorante pentru oameni şi
animale), săpunuri, produse de îngrijire dentară:
paste de dinţi, agenţi de lustruire şi albire
dentară, apă de gură fără scop medical, produse
abrazive: textile de şlefuire, foi de şlefuit, pietre
ponce, paste abrazive, produse de lustruire
şi îngrijire pentru piele, vinil, metal şi lemn:
lacuri, creme de îngrijire, ceară pentru lustruire,
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,
medicamente pentru sănătatea umană şi
animală, produse chimice medicale şi veterinare,
reactivi chimici medicali şi veterinari, substanţe
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adevcate pentru utilizare medicală şi veterinară:
suplimente dietetice, suplimente alimentare,
preparate medicale pentru slăbire, formula
pentru sugari, plante medicinale şi băuturi pe
bază de plante medicinale, produse pentru
stomatologie (cu excepţia instrumentelor /
dispozitivelor): materiale de umplere dentare,
materiale pentru mulaj dentar, adezivi şi adezivi
artificiali şi agenţi de reparaţii pentru proteze
şi dinţi artificiali, produse de igienă: tampoane,
patch-uri medicale, materiale pentru pansament,
scutece textile şi din hârtie, substanţe care
distrug plante, animale şi ciuperci dăunatoare,
deodorante, odorizante de împrospatare a
aerului, altele decât cele pentru om şi
animale, dezinfectanţi, antiseptice (substanţe
de distrugere a microbilor), detergenţi în scop
medical (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de agenţii
de import - export.

───────

(210) M 2020 01857
(151) 06/03/2020
(732) SUBWAY IP LLC, 8400 NW,

STR. 36, CAMERA 350, DORAL,
FLORIDA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 030167,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Our ingredients.

Your masterpiece.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant, respectiv furnizarea
de alimente şi băuturi pentru consumul în
restaurant şi în afara restaurantului, servicii
de restaurant pentru furnizarea de sandvisuri,
servicii de catering, servicii de restaurant cu
servire la faţa locului sau în afara restaurantului.

───────

(210) M 2020 01858
(151) 06/03/2020
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, STR. ION IONESCU DE
LA BRAD, NR. 5B, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REGINA MARIA RETEAUA
PRIVATA DE SANATATE
ASCULTA-TI CORPUL

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, tinere a
evidenţei dosarelor şi fişelor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afectiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, lucrări de birou.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
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de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
instruire şi pregătire în domeniul medical,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, publicare de jurnale, cărţi şi manuale
în domeniul medicinei, servicii educative şi de
instruire, furnizare de informaţii cu privire la
prevenirea diferitelor boli.
42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigatii ştiinţifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală şi farmaceutică, stocare
electronică de dosare medicale, cercetare
ştiinţifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetari
medicale, analiza tesuturilor umane pentru
cercetari medicale, furnizarea de informatii
despre cercetarea ştiinţifică şi medicală în
domeniul farmaceutic şi al studiilor clinice,
cercetare ştiinţifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale şi servicii conexe activitatii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumusetii pentru oameni,
servicii farmaceutice, servicii de consultanţă
în vederea pierderii in greutate, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, analiza serului uman
pentru tratamente medicale, analiza ţesuturilor
umane pentru tratament medical, recoltarea
şi conservarea sangelui uman, servicii de
scanare cucolonoscopie, efectuarea examenelor
medicale, servicii de depistare a diabetului,
servicii dermatologice pentru tratarea afectiunilor
pielii, testare genetică în scopuri medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de analize medicale, servicii spitaliceşti,
servicii de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculara cu laser,
asistenţă medicală, servicii medicale si pentru
sanatate referitoare la ADN, genetica şi testarea
genetica, consultanţă privind asistenţa medicala
oferită de doctori şi de alt personal medical
specializat, consultaţii medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor

de sange recoltate de la pacienti, depistare
medicală (screening) referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei.

───────

(210) M 2020 01859
(151) 06/03/2020
(732) SUBWAY IP LLC, 8400 NW,

STR. 36, CAMERA 350, DORAL,
FLORIDA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 030167,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Color it with flavor

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

43. Servicii de restaurant, respectiv furnizarea
de alimente şi băuturi pentru consumul în
restaurant şi în afara restaurantului, servicii
de restaurant pentru furnizarea de sandvisuri,
servicii de catering, servicii de restaurant cu
servire la faţa locului sau în afara restaurantului.

───────

(210) M 2020 01861
(151) 06/03/2020
(732) SUBWAY IP LLC, 8400 NW,

STR. 36, CAMERA 350, DORAL,
FLORIDA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 030167,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Choose your canvas.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de restaurant, respectiv furnizarea
de alimente şi băuturi pentru consumul în
restaurant şi în afara restaurantului, servicii
de restaurant pentru furnizarea de sendvisuri,
servicii de catering, servicii de restaurant cu
servire la faţa locului sau în afara restaurantului.

───────

(210) M 2020 01862
(151) 06/03/2020
(732) ECO RECREATE SRL, STR.

BERZEI NR. 24, SECTOR
1, BUCURESTI, 010251,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

R-CREATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.07.21

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#22ABA7), galben
(HEX=#E6BE18), gri (HEX=#626161)

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

16. Adezivi pentru plastic(papetărie), bandă
adezivă cu însemnele companiei.
17. Saci din cauciuc pentru ambalare.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor.

───────

(210) M 2020 01863
(151) 06/03/2020
(732) CASCADE PARK PLAZA SRL,

STR. DINU VINTILA NR. 11,
CLADIREA EURO TOWER,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024045,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Euro Tower

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2020 01864
(151) 06/03/2020
(732) BLUGENTO SA, STR. CÂMPUL

PÂINII NR. 3-5, ETAJ 5, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZEA

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2020 01865
(151) 06/03/2020
(732) CRISTALIN IMPORT EXPORT

SRL, STR. MIRCEA VODĂ NR.
3-5, JUDETUL GALATI, TECUCI,
805300, GALAȚI, ROMANIA

(540)

CPAP24 medicina somnului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
24.07.01

(591) Culori revendicate:rosu
(PANTONE=EE2125), albastru
(PANTONE=0083AA), albastru
(PANTONE=4FA6C1), rosu
(PANTONE=FFFFFF)

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

35. Regruparea în avantajul terţilor de
dispozitive pentru respirație, măști
pentru respirație, accesorii pentru dispozitive
respiratorii, dispozitive
medicale pentru sindromul apneei în somn,
dispozitive medicale pentru monitorizarea
respirației, dispozitive medicale pentru
ameliorarea dificultăților de respirație,
nebulizatoare pentru terapia respiratorie,
aparate terapie respiratorie,
dispozitive medicale pentru tratarea dificultăților
respiratorii, aparate de respirat de uz
medical, aparate medicale pentru tratamentul
afecțiunilor respiratorii, umidificatoare pentru
utilizarea cu aparate de terapie respiratorie
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
42. Efectuare de studii clinice asupra somnului
pentru
diagnosticare medicală sau tratament.
44. Servicii de analize medicale în domeniul
apneei în somn.

───────

(210) M 2020 01866
(151) 06/03/2020
(732) LAY CONDIMENTE S.R.L., STR.

ZECE MESE NR. 22, ET. 1, AP.
2, SECTORUL 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lay Condimente

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.13

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, roşu

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

1. Produse chimice pentru conservarea
alimentelor.
2. Coloranţi pentru alimente şi băuturi.
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, extracte de fructe şi legume,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, uleiuri şi grăsimi
comestibile, legume sau alte produse horticole
comestibile preparate pentru consum sau
conservare.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, drojdie, praf de
copt, sosuri, condimente, alimente de origine
vegetală preparate în vederea consumului sau a
conservării, ca şi aditivi pe bază de gluten pentru
ameliorarea gustului alimentelor.

───────
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(210) M 2020 01867
(151) 06/03/2020
(732) S.C. SHAWARMA FACTORY

S.R.L., STR. AV. ALEXANDRU
ŞERBĂNESCU NR. 51/53, BL.
22H, SC. 2, AP. 29, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

TASTY TASTY FOOD & CAFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.09.10; 02.09.14; 02.09.19

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

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cantină, servicii
de restaurant.

───────

(210) M 2020 01868
(151) 06/03/2020
(732) RAZVAN VASILE SETO, STR.

MARCENI NR. 4A, JUD. NEAMT,
BICAZ, 615100, NEAMȚ, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ETAJUL 1, BIROUL 1.02,
SECTORUL 5, BUCURESTI,
050726, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ImplaDent Implantologie
Estetică Dentară

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.04.18; 14.03.01

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

clase:
44. Consultaţii medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii stomatologice, consultații
medicale, consultații pe baza razelor X în scopuri
medicale, furnizare de asistență medicală,
furnizare de echipamente medicale, imagistică
cu raze X de uz medical, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, anestezie dentară,
asistență stomatologică, servicii de chirurgie,
consiliere în domeniul stomatologiei, consultații
stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de albire a dinților (servicii
stomatologice), servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii oferite de clinici dentare, stomatologie
estetică, stomatologie veterinară, servicii de
consultanță referitoare la implanturile prostetice,
montare de pietre prețioase în proteze dentare
(servicii stomatologice).

───────
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(210) M 2020 01869
(151) 06/03/2020
(732) NICOLAE LASCU, STR.

FAGETULUI NR. 33, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
ALTCEVA

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

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

───────

(210) M 2020 01870
(151) 06/03/2020
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,

STR. GHEORGHE LAZĂR NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR
1, BUCURESTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OANA EU VINO, EA VIN

(531) Clasificare Viena: 04.01.25; 02.03.18;
02.07.23; 04.05.21; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, galben, roz, gri, negru

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri.
───────

(210) M 2020 01871
(151) 06/03/2020
(732) SC CASA STIL INTERNATIONAL

SRL, STR. CORALILOR NR. 105A,
AP. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GRILL MANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.01.20; 03.01.24

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/02/2020-07/03/2020

(210) M 2020 01872
(151) 06/03/2020
(732) SOLID STORE SRL, STR.

INTERIOARA3 NR. 19, SPATIU
CU NR. 33, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Solid Store

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
07.03.11

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor (cu excepţia
transportului lor) a produselor: bca, ciment, var,
parchet, lavoare, faianţă, gresie, baterii baie,
baterii bucătărie, rigole, mobilier baie, mobilă,
uşi, accesorii bai, elemente de decoraţiuni
interioare, prin magazine specializate, en-gross
sau en-detail şi online.

───────

(210) M 2020 01874
(151) 06/03/2020
(732) Adaptive Management Software

S.R.L., COMUNA TOBOLIU NR.
371, JUD. BIHOR, SAT CHERESIG,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

PARADIGMA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.04.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2020 01875
(151) 06/03/2020
(732) SC TIGER NRC SECURITY SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 537, BL. C,
SP II, JUD. MUREȘ, CRISTEȘTI,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
VALENTINA ŞANTA, STR. KOOS
FERENCZ NR.21, BL.21, AP.44,
JUD. MURES, TÂRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

TIG NRC SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
03.01.04; 03.01.16

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2020 01876
(151) 06/03/2020
(732) DINU-VALERIAN SCURTU, STR.

BARBU LAUTARU NR. 54,JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AD ACTIVE DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea și managementul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, servicii de
intermedierea afacerilor cu privire la potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
intermediere comercială, organizarea de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, brokeraj, brokeraj
de asigurări, activităţi de broker imobiliar,
brokeraj de titluri de valoare, servicii de
brokeri / agenți de bursă, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară, evaluări
imobiliare, management imobiliar, management
financiar.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive şi culturale,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, producție audio, video,
multimedia și fotografie.

───────
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(210) M 2020 01877
(151) 06/03/2020
(732) S.C. PRIVAT SILVIU ZETEA S.R.L.,

STR. PRINCIPALA NR. 540, JUD.
SATU MARE, COMUNA MEDIESU
AURIT, 430123, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

brener

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 01879
(151) 07/03/2020
(732) MIRACOLUL PLANTELOR

S.R.L., STR. ETOLIA NR. 28A,
SAT DUMBRAVITA, JUD. TIMIS,
COMUNA DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14A, SC 4 AP.127,
SECT.1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

miracolul plantelor...născut
dintr-un vis

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.05.20; 24.17.01; 24.17.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb

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

35. Publicitate, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul și/sau cu
ridicata referitoare la produse naturiste destinate
sănătății,
îngrijirii personale și alimentației oamenilor,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
produse
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale
pentru oameni, produse și preparate pentru
curățarea și
îngrijirea corpului și a feței, produse și preparate
pentru baie și duș, săruri de baie, spumante
de baie, săpunuri, geluri pentru duș, produse și
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
unghiilor, produse și
preparate pentru curățarea și înfrumusețarea
părului, măști de păr, vopsea de păr, șampoane,
șampoane
uscate,produse pentru epilare, exfoliante,
produse de masaj(nemedicamentoase), uleiuri
de masaj pentru păr,
uleiuri de masaj pentru corp, produse pentru
bărbierit și pentru după bărbierit, preparate de uz
cosmetic
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare
sau după expunerea la soare, creme și loțiuni
pentru
bronzat, creme antirid, creme antiîmbătrânire
pentru față și corp, creme hidratante pentru față
și corp, creme
aromoterapeutice, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, apă de gură (nemedicinală),
sprayuri de
gură nemedicinale, produse pentru
împrospătarea gurii (respirației) nu de uz
medical, benzi de albire a dinților, produse de
parfumerie, truse și ustensile de manichiură și
pedichiură, truse de tuns părul, aparate de
epilat, uleiuri esenţiale, șervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervetele pentru igiena intimă,
dischete
demachiante, deodorante de uz personal,
antiperspirante, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
potpuriuri parfumate, odorizante pentru casă,
uleiuri aromatice, lumânări parfumate, produse
cosmetice pentru animale, șampoane pentru
animale de
companie, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, hârtie igienică, șervețele
cosmetice, servicii
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de vânzare cu amănuntul și/sau cu ridicata
referitoare la ceaiuri medicinale și nemedicinale,
extracte din
ceaiuri, tincturi, infuzii din plante medicinale și
nemedicinale, siropuri medicinale, decocturi din
plante
medicinale, extracte de tutun (insecticide),
extracte din plante medicinale, extracte vegetale
de uz
farmaceutic, servicii de vânzare cu amănuntul și/
sau cu ridicata referitoare la produse medicale și
preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul sau/și cu ridicata
referitoare la produse
igienice pentru medicină, alimente și substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, suplimente dietetice,
suplimente nutritive,
vitamine, minerale, preparate cu vitamine,
produse pentru creșterea imunității, plasturi și
materiale pentru
pansamente, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți pentru medicină, tampoane de vată
antiseptice, bandaje pentru pansat, bandaje
chirurgicale, pansamente chirurgicale și
medicale, pansamente
dezinfectante, plasturi analgezici antiinflamatori,
plasturi, bandaje adezive pentru rănile pielii,
șervete de mâini
din hârtie impregnate cu o loțiune farmaceutică,
pansamente de uz medical, tifon pentru
pansamente,
dezinfectante,unguente antiseptice, vaccinuri,
biocide naturale, alifii medicinale, creme de corp,
creme de
mâini și creme de picioare de uz farmaceutic,
preparate pentru calmarea durerii de cap,
remedii contra
transpirației, preparate contra hemoroizilor,
remedii pentru diaree, tincturi de uz medical,
siropuri de uz
farmaceutic, uleiuri medicinale, creme contra
mâncărimilor (antipruritice), creme antibiotice,
creme
antifungice pentru uz medical, cremă împotriva
iritației cauzate de scutece (medicinală), creme
medicale
terapeutice, creme pentru acnee (preparate
farmaceutice), creme pentru ten (medicinale),
creme (medicinale)
aplicate după expunerea la soare, produse
exfoliante pentru ten (medicinale), unguente de
uz farmaceutic, loțiuni de uz farmaceutic, balsam
de buze medicinal, uleiuri medicinale, tratamente
medicinale pentru scalp,

produse de stimulare a creșterii părului,
preparate farmaceutice pentru tratarea mătreții,
preparate pentru
tratarea arsurilor, produse și preparate
farmaceutice pentru prevenirea vergeturilor,
produse și preparate
farmaceutice pentru hidratarea pielii în timpul
sarcinii, produse hidratante vaginale, produse
farmaceutice
pentru stimularea erecției, preparate pentru
creșterea fertilității, șampoane medicinale,
săpunuri
medicinale, șampoane medicinale pentru
animale de companie, preparate și articole
dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, produse de
lipit și fixat pentru proteze dentare, apă de gură
de uz
medicinal, produse medicinale pentru curățarea
dinților, produse și articole pentru igienă, alcool
sanitar ,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor,
preparate antibacteriene pentru spălarea feței
(de uz medical),
produse antibacteriene de spălat pe mâini,
șervețele dezinfectante, șervețele impregnate cu
preparate
antibacteriene, soluții pentru curățarea lentilelor
de contact, sprayuri antibacteriene, produse
pentru
purificarea aerului, deodorante, altele decât cele
de uz personal sau de uz veterinar, produse
pentru eliminarea
mirosului de animale de companie, absorbante
de uz zilnic, absorbante menstruale, vată de uz
medicinal,
prosoape sanitare, scutece pentru copii și
scutece pentru incontinență, pudre medicinale
pentru copii,
bandaje de sân, pansamente, bandaje și
plasturi medicali, brățări vândute preumplute cu
preparate
insectifuge, prafuri antipurici pentru animale,
preparate împotriva păduchilor, preparate pentru
combaterea
moliilor, produse repelente de țânțari, spray
antiinsecte, zgărzi antiparazitare pentru animale,
servicii de
vânzare cu amănuntul și/sau cu ridicata
referitoare la bandaje de susţinere şi
îmbrăcăminte specială de uz
medical, articole de îmbrăcăminte de compresie,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
încălţăminte
ortopedică, centuri și corsete abdominale,
centuri pentru scopuri medicale, centuri
electrice, pentru scopuri
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medicale, bandaje pentru articulaţii, anatomice /
bandaje de susţinere, eşarfe (bandaje de
susţinere),
bandaje pentru genunchi, bandaje, elastice,
bandaje ortopedice, articole ortopedice, măşti
utilizate de către
personalul medical, măşti sanitare pentru
scopuri medicale, tetine pentru hrănire pentru
bebeluşi/ suzete
pentru hrănirea bebeluşilor, biberoane / sticle
pentru bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine
pentru biberoane, bandaje pentru articulaţii,
anatomice / bandaje de susţinere,bandaje
elastice, bandaje suspensoare,
mănuşi pentru masaj , brăţări anti-
reumatism, inele anti-reumatism, iiepteni pentru
îndepărtarea păduchilor, teste de sarcină, căni
pentru bebeluși, pompe de sân, tensiometre,
sfigmotensiometre / aparate
pentru măsurarea tensiunii arteriale /
sfigmomanometre, termometre pentru scopuri
medicale, bisturie
medicale, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
seringi pentru injecţii,
seringi cu insulină, branule, perfuzoare, cântare
pentru copii, lămpi curative de uz medical,
servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente
ortopedice, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, de
echipamente chirurgicale și de tratare a rănilor,
servicii de vânzare cu amănuntul și/sau cu
ridicata referitoare
alge preparate, alge deshidratate, alge
conservate, fructe și legume conservate, fructe
și legume congelate,
fructe și legume uscate și fierte, fructe
deshidratate, fructe confiate, fructe glazurate,
flori comestibile
preparate, boabe de soia conservate, soia,
chipsuri din cartofi, fulgi de cartofi, fulgi de fasole,
fulgi de
migdale, fulgi de nucă de cocos, ciuperci
conservate, nuci, alune, arahide, migdale
preparate, jeleuri,
caju,semințe preparate, semințe comestibile,
semințe procesate, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte și produse
lactate, îinlocuitori de lapte, uleiuri și grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, baze pentru
legume, produse
vegetale pe bază de soia, antreuri pe bază de
legume, tofu, produse din legume preparate,
polen preparat
pentru alimentație, tahini, amestecuri de fructe
și nuci preparate, amestecuri de fructe uscate,
batoane pe bază de fructe, batoane pe bază de

nuci și semințe, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), aloe vera preparată
pentru consum uman, servicii de vânzare cu
amănuntul sau/și cu ridicata referitoare la cafea,
cafea
artificială, ceai, flori sau frunze folosite ca
substituenţi pentru ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cacao sau ciocolată, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), orez, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, cereale preparate
pentru consum
uman, musli, chipsuri (produse din cereale), fulgi
de porumb, bulgur, cuscus, hominy (boabe de
porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy) , paste făinoase, pâine,
produse
fara gluten, produse de patiserie și cofetărie,
bomboane, biscuiți, napolitane, ciocolată, creme
tartinabile pe
bază de cacao, batoane de cereale și batoane
energizante, batoane de cereale bogate în
proteine, gustări pe
bază de cereale, înghețată comestibilă, zahăr,
înlocuitori de zahăr, îndulcitori naturali, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muștar, oțet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheață, gustări pe bază de
cereale, arome alimentare (altele decât uleiurile
esențiale), propolis de uz alimentar, aluaturi,
gumă de
mestecat, servicii de vânzare cu amănuntul sau/
și cu ridicata referitoare la cereale și semințe
crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
și flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare,
hrană și băuturi pentru animale, produse pentru
litiera animalelor, malt, servicii de vânzare cu
amănuntul
sau/și cu ridicata referitoare la bere, ape
minerale și carbogazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, băuturi din legume
și sucuri din legume, siropuri, preparate pentru
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul sau/și cu ridicata referitoare la cărți,
reviste, ziare, cd-uri, dvd-uri,
toate servicile de vânzare prezentate pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor
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web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare sau
comerciale, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, servicii de comerț
electronic, și
anume furnizarea de informații despre produse
prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de
vânzare, servicii de comenzi online, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon
sau calculator.

───────

(210) M 2020 01880
(151) 07/03/2020
(732) AVALIA CONSULTING SRL,

STR. LABORATOR NR. 128,
BL.39A, ET.5, AP.30, SECTOR
3, BUCURESTI, 031331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SmartFox

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.05; 03.01.08; 03.01.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1655C), galben (Pantone 1235C),
portocaliu (Pantone 151C), negru, gri

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

41. Educație, instruire.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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Cereri Mărci publicate în 26/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08881 26/01/2010 mobile.de GmbH mobile.ro



(210) M 2019 08881
(151) 26/01/2010
(732) mobile.de GmbH, MARKTPLATZ 1

D-14532
, DREILINDEN, GERMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

mobile.ro

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.05;
26.04.22

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

35. Colectare de informaţii comerciale.
42. Furnizarea către terţi a unei platforme de
internet, pentru vânzarea şi cumpărarea de
autovehicule, remorci şi accesorii auto.

───────
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