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Cereri Mărci publicate în 07/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 09166 31/12/2019 S.C. BODEN ROT S.R.L. Boden Rot

2 M 2019 09227 31/12/2019 SC CARABU MEDICAL SRL Carabu

3 M 2019 09251 31/12/2019 NATURPHARMA BULGARIA
EOOD

ALLERSOL

4 M 2019 09252 31/12/2019 S.C TERRA MEDIA GROUP
S.R.L

DermoHelp

5 M 2019 09253 31/12/2019 S.C TERRA MEDIA GROUP
S.R.L

ImmuMAX

6 M 2019 09254 31/12/2019 S.C. TERRA MEDIA GROUP
S.R.L.

InsuHelp

7 M 2019 09255 31/12/2019 S.C TERRA MEDIA GROUP
S.R.L

MultiHelp Komplex

8 M 2019 09256 31/12/2019 S.C. TERRA MEDIA GROUP
S.R.L.

NeuroHelp

9 M 2019 09257 31/12/2019 S.C. TERRA MEDIA GROUP
S.R.L.

OmegaMAX

10 M 2019 09258 31/12/2019 S.C TERRA MEDIA GROUP
S.R.L

RetinoHelp

11 M 2019 09259 31/12/2019 S.C. HADA FOOD GROUP
S.R.L.

HADA food GROUP
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(210) M 2019 09166
(151) 31/12/2019
(732) S.C. BODEN ROT S.R.L., STR.

CRÂNGULUI BR. 2, JUDEȚUL
GALAȚI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.10;
26.01.12; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
37. Construcții de clădiri, servicii de zidărie,
zidire, tencuire, montarea cablurilor, construcția
de fabrici, servicii de tamplărie, izolarea
clădirilor, etanșarea clădirilor/impermeabilizare,
demolarea clădirilor, servicii pentru acoperișuri.

───────

(210) M 2019 09227
(151) 31/12/2019
(732) SC CARABU MEDICAL SRL,

STR. DRUMUL BINELUI NR.
184-188, BL. 3, AP. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Carabu

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 24.13.25;
27.05.01

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

5. Preparate medicale, creme medicale
terapeutice, produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
10. Proteze medicale, catetere medicale,
stenturi medicale, instrumente medicale,
injectoare medicale, seringi medicale, tuburi
medicale, ventuze medicale, halate medicale,
ciorapi medicali, măști medicale, centuri
medicale, orteze medicale, pulsoximetre
(aparate medicale), camere medicale
presurizate, instrumente manuale medicale,
aparate medicale electromagnetice, instrumente
medicale electronice, endoscoape medicale
rigide, endoscoape medicale flexibile, foarfece
medicale, spatule medicale, stetoscoape
medicale, tărgi medicale, implanturi medicale,
scuipătoare medicale, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate,
dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.
44. Informații medicale, termoterapie medicală,
servicii de clinici medicale, consultații medicale,
asistență medicală, îngrijire medicală, consiliere
medicală, efectuarea examenelor medicale,
îngrijire medicală ambulatorie, servicii medicale
oferite de clinici medicale, asistență medicală,
controale medicale, servicii medicale, servicii
veterinare.

───────

(210) M 2019 09251
(151) 31/12/2019
(732) NATURPHARMA BULGARIA

EOOD, YANKO SOFIJSKI
VOEVODA 21, EN. A, SOFIA, 1164,
BULGARIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ALLERSOL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Produse cosmetice, creme pentru corp, loțiuni
de corp, loțiuni solare (cosmetice), creme
de protecție solară (cosmetice), produse de
protecție solară, spray-uri de protecție solară,
produse nemedicamentoase contra iritației pielii,
balsamuri pentru piele (nemedicinale), produse
pentru hidratarea pielii (produse cosmetice),
creme pentru piele (produse cosmetice), săpun
pentru piele, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice).
5. Preparate farmaceutice, suplimente
alimentare, preparate pentru arsuri solare de
uz farmaceutic, loțiuni de piele medicinale,
preparate medicamentoase pentru tratamentul
pielii, spray-uri antialergice, medicamente pentru
ameliorarea alergiilor, pastile contra alergiei,
capsule contra alergiei, medicamente contra
alergiilor.

───────

(210) M 2019 09252
(151) 31/12/2019
(732) S.C TERRA MEDIA GROUP S.R.L,

ALEEA TÎRGULUI NR. 20, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
DermoHelp

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

5. Produse 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.

───────

(210) M 2019 09253
(151) 31/12/2019
(732) S.C TERRA MEDIA GROUP S.R.L,

ALEEA TÎRGULUI NR. 20, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
ImmuMAX

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

5. Produse 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.

───────

(210) M 2019 09254
(151) 31/12/2019
(732) S.C. TERRA MEDIA GROUP

S.R.L., ALEEA TÎRGULUI NR. 20,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
InsuHelp

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

5. Produse 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.

───────

(210) M 2019 09255
(151) 31/12/2019
(732) S.C TERRA MEDIA GROUP S.R.L,

ALEEA TÎRGULUI NR. 20, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
MultiHelp Komplex

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

5. Produse 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
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amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2019 09256
(151) 31/12/2019
(732) S.C. TERRA MEDIA GROUP

S.R.L., ALEEA TÎRGULUI NR. 20,
JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)
NeuroHelp

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

5. Produse 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.

───────

(210) M 2019 09257
(151) 31/12/2019
(732) S.C. TERRA MEDIA GROUP

S.R.L., ALEEA TÎRGULUI NR. 20,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) ALEXANDRA RAŞNOVEANU,
STR. GURA IALOMIŢEI NR.
6C, ETAJ 3, AP. 24, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
OmegaMAX

(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.

───────

(210) M 2019 09258
(151) 31/12/2019
(732) S.C TERRA MEDIA GROUP S.R.L,

ALEEA TÎRGULUI NR. 20, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
RetinoHelp

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

5. Produse 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.

───────

(210) M 2019 09259
(151) 31/12/2019
(732) S.C. HADA FOOD GROUP S.R.L.,

BLD. CHIȘINĂU NR. 16, CAM.
2, BL. M7, SC. B, ET. 7, AP.
59, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HADA food GROUP
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(531) Clasificare Viena: 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13

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

clase:
29. Carne, pește, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, uscate
și fierte, murături, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Alimente semipreparate și anume alimente
preparate pe bază de tăieței, baozi (chifle
umplute), bibimbap (orez amestecat cu legume
și carne de vită), biscuiți sărați din orez,
brioșe, burritos (mâncare mexicană), clătite
americane, floricele de porumb, fulgi de cereale
uscate, gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de orez, hamburgeri cu brânză, hot
dog (sandvișuri), mâncăruri criodesicateîn care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul
este ingredientul principal, pizza, plăcintă cu
carne, plăcinte, quiche (tarte sărate), rulouri
de primăvară, spaghete cu sos de roșii la
conservă, tabbouleh (salată libaneză), taco,
turte de orez, tortillas, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, sare, mirodenii,
arome și condimente, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, pâine, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), glazuri dulci
și umpluturi, siropuri și melasă, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, miere, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, aluaturi și
amestecuri din acestea, cereale, drojdie și agenți
de dospire, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, regruparea in
avantajul terților a produselor: carne, carne
conservată, carne congelată, carne afumată,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, carne gătită, la borcan,
carne gătită, la conservă, carne la conservă,
conserve cu legume, conserve de fructe, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
gemuri, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), regruparea
în avantajul terților a produselor alimente
semipreparate și anume alimente preparate

pe bază de tăieței, baozi (chifle umplute),
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), biscuiți sărați din orez, brioșe, burritos
(mâncare mexicană), clătite americane, floricele
de porumb, fulgi de cereale uscate, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de orez,
hamburgeri cu brânză, hot dog (sandvișuri),
mâncăruri criodesicate în care pastele sunt
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
liofilizate în care orezul este ingredientul
principal, pizza, plăcintă cu carne, plăcinte,
quiche (tarte sărate), rulouri de primăvară,
spaghete cu sos de roșii la conservă, tabbouleh
(salată libaneză), taco, turte de orez, tortillas,
sare, mirodenii, arome și condimente, făină și
preparate făcute din cereale, pâine, sandvișuri,
lipii pentru sandvișuri, paste, biscuiți, cuscus,
tăieței, pesmet, condimente, amestecuri de
condimente, condimente alimentare, preparate
de condimente, muștar, sosuri, produse de
brutărie, produse de cofetărie, ciocolată
și deserturi, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
praf de copt, pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web, prin intermediul caselor de comenzi și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
43. Servicii de alimentație publică.

───────



Erată  Referitor la depozitul M 2019 08572, publicat în data de 06.12.2018, dintr-o eroare materiala, reprezentarea grafica a depozitului sus mentionat a fost publicata color, corect fiind marca individuala, combinata, alb-negru:                                              


