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Cereri Mărci publicate în 21/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2020 02206 14/04/2020 ZSUZSÁNNA VARGA Varga mézes

3 M 2020 02353 13/04/2020 LIVIU TABAN TAB CONSTRUCT

7 M 2020 02447 13/04/2020 BRONIC SYSTEM 2018 BRONIC SYSTEM 2018

8 M 2020 02448 13/04/2020 DENIS-CATALIN CIUREA Flytec

9 M 2020 02449 13/04/2020 DENIS-CATALIN CIUREA Dittom

10 M 2020 02450 13/04/2020 MIKETI LUX S.R.L. 10 OUĂ DE NOTA 10

11 M 2020 02451 13/04/2020 DENIS-CATALIN CIUREA SatLink

12 M 2020 02452 13/04/2020 Denis-Catalin Ciurea Dr Denis

13 M 2020 02453 13/04/2020 Petre-Marian Ciocea EsentialHome

14 M 2020 02454 13/04/2020 FRESH FRUITS ELITE SRL FRUCTESCU

15 M 2020 02455 13/04/2020 Rareș Voicu Sâmpăleanu TRANSFORMO

16 M 2020 02456 13/04/2020 Catalin Gabriel Oancea ANSAMBLUL FOLCLORIC
DORUL

17 M 2020 02457 13/04/2020 DECOMAR LOGISTIC SRL DLOG

18 M 2020 02458 13/04/2020 CHIMCOMPLEX SA BORZESTI Clorovit +

19 M 2020 02460 13/04/2020 SIMONA MARIA MUREA SENORA HAIR EXTENSIONS

20 M 2020 02461 13/04/2020 SC SABRINI COMPANY SRL DeRuvo diamonds SIMPLY
BRILLIANT

21 M 2020 02462 13/04/2020 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

REGINA MARIA CLINICA
VIRTUALA

22 M 2020 02463 13/04/2020 ALEXANDRU-IONEL BALAN COLO

23 M 2020 02466 13/04/2020 Narcis Pintea NARCHEESE

24 M 2020 02467 14/04/2020 ATELIERELE DOMNESTI PIP&V ARTHITECT

25 M 2020 02469 14/04/2020 SC DACIA PLANT SRL BRONCHOVIR

26 M 2020 02470 14/04/2020 S.C. PLANTECO GRAND S.R.L. PLANTECO

27 M 2020 02471 14/04/2020 FARMACIA ELIXIRFARM IMPEX
S.R.L.

Pharm elix

1 M 2020 00477 08/04/2020 START IT UP SRL Lectia de bricolaj

4 M 2020 02434 13/04/2020 S.C JOYARD COMP S.R.L JOYARD BOUTIQUE OF JOY

5 M 2020 02444 14/04/2020 ATLANTIS NETWORK SRL OPTIM CARE

6 M 2020 02446 13/04/2020 STEFAN-VALENTIN MANDACHI ȚEPEȘ



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/04/2020-14/04/2020

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2020 02472 14/04/2020 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL

MARIANA PORST
ZATAR THE MAGIC OF
ORIENTAL CUISINE

29 M 2020 02473 14/04/2020 S.C. COMBIVRA S.A. CRAI

30 M 2020 02474 14/04/2020 S.C. COMBIVRA S.A. KAMARAD

31 M 2020 02475 14/04/2020 LABORMED-PHARMA SA TriCezyl

32 M 2020 02476 14/04/2020 CRISTIAN CONSTANTIN PARFUM BOX

33 M 2020 02477 14/04/2020 AESCULAP PROD SRL DermaCare

34 M 2020 02478 14/04/2020 Aesculap Prod SRL DermaHealth

35 M 2020 02479 14/04/2020 Aesculap Prod SRL Dermaten

36 M 2020 02480 14/04/2020 Aesculap Prod SRL DermaSkin

37 M 2020 02481 14/04/2020 EUROCLIMAT LLP Cooper&Hunter

38 M 2020 02482 14/04/2020 SC TEHNIC GRUP SRL Izvorul Meseşului

39 M 2020 02483 14/04/2020 SC HUNTING FUN SRL Pesto de Leurdă

40 M 2020 02484 14/04/2020 MOTECO SRL D' Luxxe

41 M 2020 02485 14/04/2020 ROHTO PHARMACEUTICAL
CO., LTD

DRY AID

42 M 2020 02486 14/04/2020 MEDICINAS SRL LIFEMEDIA

43 M 2020 02487 14/04/2020 ANDREI-ALEXANDRU VIZETEU Family Protect

44 M 2020 02488 14/04/2020 SC VETRO DESIGN SRL Uniforma mea e PRIMA!

45 M 2020 02489 14/04/2020 SC VETRO DESIGN SRL My uniform is PRIMA!

46 M 2020 02490 14/04/2020 ASTILEAN DANIELA ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Domeniul Jupâniţei
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(210) M 2020 00477

(732) START IT UP SRL, STR. VALEA
LUNGA NR. 38S, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Lectia de bricolaj

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

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

───────

(210) M 2020 02206
(151) 14/04/2020
(732) ZSUZSÁNNA VARGA , STR.

TABEREI NR. 32, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU-SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

Varga mézes

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.24;
02.09.01; 25.01.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:bej (Pantone 155C);
gri ( Pantone 11C); maro(Pantone
8021C); crem (Pantone 4675C); alb,
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).
40. Tratament de materiale, imprimare,
conservarea alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02353
(151) 13/04/2020
(732) LIVIU TABAN, STR. P.

KONTSZBUIE NR. 10, COMUNA
GANEASA, JUDEŢ ILFOV, SAT
MOARA DOMNEASCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TAB CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.18;
26.11.03

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, servicii de reparaţii şi
instalaţii.

───────

(210) M 2020 02434
(151) 13/04/2020
(732) S.C JOYARD COMP S.R.L, STR.

GEORGE COSBUC NR. 24A, JUD.
SIBIU
, SIBIU, 557260, SIBIU, ROMANIA

(540)

JOYARD BOUTIQUE OF JOY

(151) 08/04/2020
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(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, mici articole
de fierărie.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.

───────

(210) M 2020 02444
(151) 14/04/2020
(732) ATLANTIS NETWORK SRL, STR.

PIERSICILOR NR. 78A, JUD.
ILFOV, COMUNA JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

OPTIM CARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.25; 26.11.01

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

3. Produse cosmetice, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2020 02446
(151) 13/04/2020
(732) STEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUD.
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

ȚEPEȘ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 23.05.05;
29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
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și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, 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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02447
(151) 13/04/2020
(732) BRONIC SYSTEM 2018, STR.

ALEXANDRU ILIESCU NR. 78,
CAMERA 3, JUD. CĂLĂRAȘI, MUN.
OLTENIȚA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
BRONIC SYSTEM 2018

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 02448
(151) 13/04/2020
(732) DENIS-CATALIN CIUREA, STR.

STEFAN GOLESCU NR. 6, JUD.
ARGES, STEFANESTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Flytec

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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.

───────

(210) M 2020 02449
(151) 13/04/2020
(732) DENIS-CATALIN CIUREA, STR.

STEFAN GOLESCU NR. 6, JUD.
ARGES, STEFANESTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Dittom

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

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,
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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.

───────

(210) M 2020 02450
(151) 13/04/2020
(732) MIKETI LUX S.R.L., BLD. IULIU

MANIU NR. 564, SECTOR 6,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

10 OUĂ DE NOTA 10

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2020 02451
(151) 13/04/2020
(732) DENIS-CATALIN CIUREA, STR.

STEFAN GOLESCU NR. 6, JUD.
ARGES, STEFANESTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
SatLink

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

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.

───────

(210) M 2020 02452
(151) 13/04/2020
(732) Denis-Catalin Ciurea, STR.

STEFAN GOLESCU NR. 6, JUDEŢ
ARGEŞ, STEFANESTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Dr Denis

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 02453
(151) 13/04/2020
(732) Petre-Marian Ciocea, DRUMUL

BINELUI NR. 33, BL. 1, ET. 2,
AP.32, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EsentialHome

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2020 02454
(151) 13/04/2020
(732) FRESH FRUITS ELITE SRL,

STR. DOBRUN NR. 4, BL.M57,
SC. 2, ET. 8, AP. 108, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FRUCTESCU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 05.03.13

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, fructe conservate,
legume conservate, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste tartinabile de fructe și legume.
31. Fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
seminţe naturale, plante şi flori naturale.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, Smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
băuturi din fructe, fără alcool, siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi (nealcoolice).
35. Servicii cu de vanzare amanuntul si ridicata
referitoare la fructe proaspete, nuci, legume
și ierburi, servicii de vanzare cu amanuntul
si ridicata în legatura cu seminte naturale,
plante si flori naturale, servicii de vanzare
cu amanuntul si ridicata referitoare la fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vanzare cu amanuntul si ridicata in
legatura cu fructe si legume conservate, servicii
de vanzare cu amanuntul şi ridicata referitoare
la jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe
și legume, servicii de vanzare cu amanuntul şi
ridicata în legatură cu băuturi din fructe și sucuri
de fructe, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de transport de alimente,
depozitarea mărfurilor.

───────

(210) M 2020 02455
(151) 13/04/2020
(732) Rareș Voicu Sâmpăleanu, BD.

CONSTRUCTORILOR NR. 29,
AP.64, BUCUREŞTI, 060506,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRANSFORMO

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

20. Mobilier.
───────
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(210) M 2020 02456
(151) 13/04/2020
(732) Catalin Gabriel Oancea,

STR.IANCU DE HUNEDOARA
NR. 2, BL. B19, SC. D, ET.3, AP.7,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, 110432,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

ANSAMBLUL
FOLCLORIC DORUL

(531) Clasificare Viena: 02.07.02; 02.07.04;
25.01.25; 26.01.03; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 02457
(151) 13/04/2020
(732) DECOMAR LOGISTIC SRL,

BULEVARDUL TIMIŞOARA NR.
80B, ET. 1, CAM 17, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 61325, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DLOG

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
42. Controlul calității, controlul calității pentru
terți, controlul calității produselor fabricate,
inspectarea mărfurilor în vederea controlului
calității, servicii de consultanță privind controlul
calității.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13/04/2020-14/04/2020

(210) M 2020 02458
(151) 13/04/2020
(732) CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,

STR. INDUSTRIILOR NR. 3,
JUDEŢUL BACĂU, ONEŞTI,
601124, BACĂU, ROMANIA

(540)

Clorovit +

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 24.17.07;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.17

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinte şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale.adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri sj alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
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 2020 02460
(151) 13/04/2020
(732) SIMONA MARIA MUREA, STR.

ARGEŞULUI NR. 66, JUD. MUREŞ,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

SENORA HAIR EXTENSIONS

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
26. Peruci, extensii de păr, păr fals.
35. Marketing, gestionarea afacerilor
comerciale, servicii de agenţii de import-
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 26 respectiv: peruci, extensii de păr,
păr fals (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vândă şi să le cumpere.

───────
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(210) M 2020 02461
(151) 13/04/2020
(732) SC SABRINI COMPANY SRL,

CALEA NAŢIONALĂ NR. 72,
PARTER, JUDEŢUL BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

DeRuvo diamonds
SIMPLY BRILLIANT

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
14. Inele de logodnă (bijuterii), verighete,
bijuterii, diamante, pietre prețioase și
semiprețioase, metale prețioase, aur,
aur și aliajele sale, platină (metal), platină
și aliajele sale, bijuterii din aur, bijuterii
confecționate din aur,
bijuterii din platină, bijuterii din metale prețioase,
bijuterii confecționate din metale prețioase,
bijuterii
fiind articole din metale prețioase, bijuterii cu
diamante, inele din aur (bijuterii), cercei de aur,
brățări de aur, lănțiș
oare de aur, articole de bijuterie care conțin aur,
butoni de manșetă din aur, bijuterii prețioase,
bijuterii
personale, perle (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), inele
(bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii de damă, pietre
pentru bijuterii, bijuterii pentru copii, bijuterii de
corp,
accesorii pentru bijuterii, lanțuri de bijuterii, cutii
pentru bijuterii, casete de bijuterii, închizători
pentru
bijuterii, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
pentru împodobire personală, casete de bijuterii,
nemetalice,

casete pentru bijuterii (montate), cutii pentru
bijuterii (montate), bijuterii pentru uz personal,
bijuterii cu
pietre prețioase, brățări de identificare (bijuterii),
cutii muzicale pentru bijuterii, săculeți pentru
bijuterii,
adaptați, bijuterii confecționate din pietre
semiprețioase, cutii din lemn pentru bijuterii,
genți tip rulou
pentru bijuterii, cutii din piele pentru bijuterii,
casete pentru bijuterii, din metal, cutii de
prezentare pentru
bijuterii, piese și accesorii pentru bijuterii,
lănțișoare de siguranță pentru bijuterii, cutii
pentru bijuterii
din metale prețioase, casete de bijuterii din
metale prețioase, casete din metale prețioase
pentru bijuterii,
casete pentru bijuterii din metale prețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale prețioase,
lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
bijuterii confecționate din perle de cultură, husa
tip rulou
pentru depozitarea bijuteriilor, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, casete de bijuterii
(cutii) din
metale prețioase, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, clipsuri pentru șaluri sub formă
de bijuterii,
bijuterii sub formă de articole din pietre prețioase,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în
producția de bijuterii, acoperitoare pentru inele
ca bijuterii pentru protecția împotriva impactului,
abraziunii
și deteriorării monturii și pietrelor, clipsuri
ca bijuterii pentru transformarea cerceilor cu
prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips,
rubin, safire, smaralde, opal, turmaline (pietre
semiprețioase),
topaz
35. Servicii de publicitate pentru bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, publicitate, publicitate
online, publicitate și reclamă, publicitate și
marketing, publicitate prin bannere, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate în reviste, broșuri
și ziare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, promovarea vânzărilor, promovarea
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comercială, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, indexare
web în scop comercial sau publicitar, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri comerciale, promoționale și
publicitare, promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, afișaj, cronică publicitară,
crearea materialului publicitar, publicare de
materiale și texte publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, distribuție și difuzare de materiale
publicitare [pliante, prospecte, material tipărit,
mostre], difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuire de reclame și
material publicitar (pliante, broșuri, foi volante și
mostre).

───────

(210) M 2020 02462
(151) 13/04/2020
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., BULEVARDUL ION
IONESCU DE LA BRAD, NR.5B,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013811,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

REGINA MARIA
CLINICA VIRTUALA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 24.13.04

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

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, servicii de
consiliere, de informare medicala, servicii de
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 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, toate
serviciile de mai sus sunt referitoare la domeniul
medical sau al medicinei si sunt furnizare online.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
realizare, coordonare şi organizare de
conferinţe, congrese şi simpozioane în domeniul
medical, servicii de formare profesională în
domeniul medical, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, publicare de
lucrări ştiinţifice privind tehnologia medicală,
publicare de texte medicale, publicare de jurnale,
cărţi şi manuale în domeniul medicinei, 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 si documentare în
scopuri medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, servicii de instruire în domeniul medical
şi al tratamentelor necesare, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, servicii educative
şi de instruire, furnizare de informaţii cu privire la
prevenirea diferitelor boli, toate serviciile de mai
sus sunt referitoare la domeniul medical sau al
medicinei si sunt furnizare online.
42. Servicii de cercetare medicală și
farmaceutică, proiectare și asigurarea
infrastructurii necesare pentru asigurarea
serviciilor medicale digitale, conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, prestare de servicii de asistență
medicală online pentru utilizatorii de programe
de calculator, creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online și pe internet,
toate serviciile de mai sus sunt referitoare
la domeniul medical sau al medicinei si sunt
furnizare online.
44. Furnizare de servicii medicale, servicii de
consiliere medicală și servicii de informare
medicala, furnizarea de servicii conexe activitatii
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
consultanţă privind asistenţă medicală oferită de
doctori şi de alt personal medical specializat,
consultaţii medicale și emitere de retete si
prescriptii medicale, servicii de efectuare a
examenelor medicale online, servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii de analize
medicale, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
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consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
servicii de tratament medical, servicii de
furnizare de informaţii medicale, furnizare de
informaţii şi noutăţi în domeniul medicinei,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online.

───────

(210) M 2020 02463
(151) 13/04/2020
(732) ALEXANDRU-IONEL BALAN,

SOS. PANTELIMON NR. 352,
BL. 3, SC. D, ET. 7, AP. 148,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021662,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
COLO

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

9. Conținut media descărcabil, înregistrări video
descărcabile.
16. Fotografii.
35. Realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, realizarea de
benzi video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și promovare, precum și servicii de consultanță
aferente.
41. Producție de înregistrări video, editare
de înregistrări video, închiriere de înregistrări
sonore și video, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție de înregistrări
educative audio și video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video, servicii
de înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de înregistrări audio, de filme, video și
de televiziune, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea în
comun de înregistrări audio și video.

───────

(210) M 2020 02466
(151) 13/04/2020
(732) Narcis Pintea, STR. ZIZINULUI

NR. 1A, AP. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

NARCHEESE

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.07; 06.07.04; 07.01.09

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 7407
C), verde (Pantone 7485 C), albastru
(Pantone 532 C), maro (Pantone 465
C)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02467
(151) 14/04/2020
(732) ATELIERELE DOMNESTI PIP&V,

STR. MUGURAS NR. 4, SAT
DOMNEŞTI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOMNESTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ARTHITECT

(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.

───────

(210) M 2020 02469
(151) 14/04/2020
(732) SC DACIA PLANT SRL , STR.

HARMANULUI , FN, JUD.
BRAŞOV,, BOD, 507015, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
BRONCHOVIR

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

5. Suplimente alimentare pe baza de plante
medicinale destinate mentinerii sanatatii si
protejarii tractului respirator.

───────

(210) M 2020 02470
(151) 14/04/2020
(732) S.C. PLANTECO GRAND S.R.L.,

STR. GLORIEI NR. 9-11 D, SCARA
1, ET. 2, AP. 5, CAMERA NR. 2,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PLANTECO

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.01; 26.05.15

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

clase:
5. Produse farmaceutice si veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente si substanțe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru
uz uman și pentru animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
31. Cereale și produse agricole, horticole
și forestiere, animale vii, fructe și legume
proaspete, semințe, plante și flori naturale,
alimente pentru animale, malț.
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,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
regruparea în avantajul terților a suplimentelor
alimentare si preparatelor dietetice, batoanelor
de cereale și batoanelor energizante, cafelei,
ceaiurilor, cerealelor, mierii, nucilor, semințelor,
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oțetului, fulgilor, fructelor, fructelor uscate,
uleiurilor, uleiurilor esențiale,îngrășămintelor,
cosmeticelor, detergenților, purificatoarelor
de aer, difuzoare de uleiuri parfumate,
uleiuri parfumate, lumânări parfumate pentru
aromoterapie (exceptând transportul lor), 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 și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 02471
(151) 14/04/2020
(732) FARMACIA ELIXIRFARM IMPEX

S.R.L., CALEA FLOREASCA
NR. 91-111, TRONSON 3, BLOC
F1, ETAJ 1, AP. 26, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(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)

Pharm elix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
29.01.04; 26.01.03; 26.05.01

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

clase:
3. Produse cosmetice, măști cosmetice,
produse cosmetice, săpunuri cosmetice, spume
(cosmetice), cosmetice și preparate cosmetice,
creme cosmetice, loțiuni solare (cosmetice),
preparate autobronzante (cosmetice), uleiuri
minerale (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, cosmetice pentru bronzare, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate emoliente (cosmetice),

produse cosmetice pentru copii, preparate
hidratante (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), loțiuni tonice (cosmetice),
creme fluide (cosmetice), cosmetice pentru
unghii, cosmetice pentru buze, preparate
cosmetice pentru baie, concetrate hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice
pentru sprâncene, preparate cosmetice pentru
slăbire, henna pentru scopuri cosmetice,farduri
cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice pentru
pleoape, pudre cosmetice pentru față, rezerve
pentru pudriere (cosmetice), măști de piele
(cosmetice), bază pentru unghii (cosmetice),
produse cosmetice pentru animale, produse
cosmetice pentru gene, pudre compacte
(produse cosmetice), creme tonifiante (produse
cosmetice, geluri cosmetice pentru ochi,
produse cosmetice pentru piele,creme de
noapte (cosmetice), măști cosmetice cu nămol,
cosmetice care conțin panthenol,cosmetice care
conțin cheratină,produse cosmetice pentru păr,
geluri hidratante (produse cosmetice),creme
cosmetice pentru duș,primer pentru unghii
(cosmetice), creme cosmetice de mâini,
uleiuri cosmetice pentru epidermă, preparate
cosmetice pentru bronzat, creme și loțiuni
cosmetice, loțiuni cosmetice de păr, loțiuni
cosmetice pentru față, preparate cosmetice
pentru întărire, produse cosmetice pentru duș,
produse exfoliante pentru ten (cosmetice), loțiuni
tonice pentru față (cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, vopsele de
corp (produse cosmetice), creme pentru
față (produse cosmetice), șervețele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele umede impregnate cu
detergent pentru spălat vase, șervețele umede
impregnate cu un produs de curățat, șervețele
parfumate, șervețele impregnate cu preparate
pentru demachiere, șervețele umede pentru
uz igienic și cosmetic, șervețele umezite în
prealabil, de uz cosmetic, șervețele umezite în
prealabil, pentru uz cosmetic, șervețele pentru
curățare utilizate pentru igiena intimă feminine,
șervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, șervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), șervețele
de unică folosință, impregnate cu substanțe
de curățare, pentru față, șervețele pentu
față îmbibate cu produse cosmetice, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, șervețele antistatice pentru
uscător, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele pentru șters ochelarii
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impregnate cu detergent, șervețele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
șervețele de hârtie impregnate pentru curățarea
vaselor de bucătărie, șervețele antistatice pentru
uscător, uleiuri de protectie solară (cosmetice),
creme pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru deschiderea tenului, produse
cosmetice pentru spalarea fetei, produse
pentru curățarea feței (cosmetice),preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, produse
de protecție solară (cosmetice), preparate
pentru protecția solară (cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, produse cosmetice
pentru uz personal, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, creme cosmetice pentru piele
uscată, produse cosmetice colorate pentru
copii, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cosmetice care conțin acid hialuronic, culoare
pentru buze (produse cosmetice), uleiuri pentru
protectie solară (cosmetice), loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni pentru tngrijirea
pielii (cosmetice),produse cosmetice pentru
descurcarea părului, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, preparate cosmetice de
îngrijire a frumuseții, preparate cosmetice cu
protecție solară, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea tenului, preparate cosmetice pentru
fermitatea sânilor, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), produse cosmetice
folosite la tratarea ridurilor, produse cosmetice
sub formă de geluri, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice),produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice),produse cosmetice de
protectie a buzelor, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub forma
de lapte,loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru față și
corp,geluri pentru corp și față (cosmetice),
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, produse cosmetice sub formă de
creme, creme hidratante pentru piele (produse
cosmetice), preparate cosmetice care ajută la
slabit, preparate cosmetice pentru inhibarea
creșterii părului, preparate pentru curățare
impregnate pe discuri cosmetice, dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice), uleiuri
de îngrijire a pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru machiaj (aplicate pe piele),
produse cosmetice pentru vânzare sub formă
de kit, produse cosmetice pentru baie (nu cele
medicale), produse de curățare a pielii (produse

cosmetice), produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate cosmetice pentru
păr și pielea capului, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, spray-uri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, creme cosmetice pentru fermitatea pielii
din jurul ochilor,preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților,
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe față, benzi de albire pentru
dinți impregnate cu preparate de albire a dinților
(cosmetice), săpunuri.
5. Dezinfectanți și antiseptice,dezinfectanți de
uz medical,săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, dezinfectanți pentru aparate
și instrumente dentare, dezinfectante de uz
veterinar,dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf (dezinfectante), dezinfectanți
de uz medical,dezinfectante pentru tractul
urinar,dezlnfectante pentru wc-uri chimice,
produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, produse dezinfectante de
uz menajer,dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, batoane pentru fumigațle folosite
ca dezinfectante, produse dezinfectante
pentru bazine de înot, dezinfectanți
pentru aparate și instrumente dentare,
produse dezinfectante pentru spalare
(altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, tampoane dezinfectante,
săpunuri dezinfectante.

───────
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(210) M 2020 02472
(151) 14/04/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP ILINA NR. 6, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MĂRGEANULUI NR. 22, BL. M35,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR
5 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ZATAR THE MAGIC OF
ORIENTAL CUISINE

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.07;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
09.01.11

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02473
(151) 14/04/2020
(732) S.C. COMBIVRA S.A. , STR.

COTESTI NR. 116, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620070,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
CRAI

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 02474
(151) 14/04/2020
(732) S.C. COMBIVRA S.A. , STR.

COTESTI NR. 116, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620070,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
KAMARAD

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 02475
(151) 14/04/2020
(732) LABORMED-PHARMA SA ,

BD. THEODOR PALLADY, NR.
44B, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SC BRAND PROTECT SRL, STR.
ILEANA COSÂNZEANA NR. 10,
BL. P7, SC. 3, AP. 87, SECTOR 5,
BUCUREŞTI
BRAND PROTECT SRL, STR.
ILEANA COSÂNZEANA NR.10,
BL. P7, SC.3, AP. 87, CAMERA
3, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TriCezyl

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
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pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 02476
(151) 14/04/2020
(732) CRISTIAN CONSTANTIN, STR.

COL. ŞTEFAN STOIKA NR. 31, BL.
20, SC. 1, ET. 5, AP. 27, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PARFUM BOX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Plante și flori naturale, bulbi, răsaduri
și semințe pentru plantare, flori uscate, flori
naturale tăiate, flori naturale conservate, plante
cu flori, ghirlande din flori naturale, buchete
din flori naturale, flori uscate pentru decorare,
buchete din flori uscate, corsaje din flori
proaspete, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, ghirlande de
flori naturale, buchete de flori uscate, trandafiri,
trandafiri vii, trandafiri (plante).

───────

(210) M 2020 02477
(151) 14/04/2020
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 58,
JUD. MURES, TARGU-MURES,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
DermaCare

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

3. Produse cosmetice și preparate cosmetice.
5. Produse și preparate dermatocosmetice
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 02478
(151) 14/04/2020
(732) Aesculap Prod SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 58, JUDEŢ
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540014,
MUREȘ, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
DermaHealth

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

3. Produse cosmetice şi preparate cosmetice.
5. Produse şi preparate dermatocosmetice
farmaceutice.

───────
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(210) M 2020 02479
(151) 14/04/2020
(732) Aesculap Prod SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 58, JUDEŢ
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540014,
MUREȘ, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
Dermaten

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

3. Produse cosmetice şi preparate cosmetice.
5. Produse şi preparate dermatocosmetice
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 02480
(151) 14/04/2020
(732) Aesculap Prod SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 58, JUDEŢ
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540014,
MUREȘ, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
DermaSkin

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

3. Produse cosmetice şi preparate cosmetice.
5. Produse şi preparate dermatocosmetice
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 02481
(151) 14/04/2020
(732) EUROCLIMAT LLP, STR. BRIDGE

NR. 61, , KINGTON, MAREA
BRITANIE

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Cooper&Hunter

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

11. Aparate şi instalaţii de gătit, maşini şi
instalaţii de răcire, ventilatoare (aer condiţionat),
aparate de odorizare a aerului, aparate şi
instalaţii de uscare, preîncălzitoare de aer,
instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer condiţionat),
instalaţii de aer condiţionat, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
radiatoare (încălzire), robinete pentru ţevi şi
conducte / robineţi pentru ţevi şi conducte,
aparate de dezodorizare, nu cele pentru uz
personal, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, radiatoare, electrice.

───────

(210) M 2020 02482
(151) 14/04/2020
(732) SC TEHNIC GRUP SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 240, JUDEŢ
SĂLAJ, PRIA, SĂLAJ, ROMANIA

(540)
Izvorul Meseşului

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13/04/2020-14/04/2020

(210) M 2020 02483
(151) 14/04/2020
(732) SC HUNTING FUN SRL, SAT

RUSENI, STR. COMPLEXULUI
NR. 11, JUD NEAMŢ, BORLESTI,
617088, ROMANIA

(540)
Pesto de Leurdă

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

30. Sosuri, sosuri condimentate, sosuri
conservate, sosuri pentru mâncare, sosuri de
carne, sosuri pentru spaghetti, sosuri pentru
gătit, sosuri cu ierburi, sosuri care conțin nuci.

───────

(210) M 2020 02484
(151) 14/04/2020
(732) MOTECO SRL , B-DUL. MĂRĂŞTI

NR. 59, SECTOR 1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

D' Luxxe

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 05.05.20;
05.05.21; 27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02485
(151) 14/04/2020
(732) ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,

LTD, TATSUMINISHI 1 CHOME
NR. 8-1, IKUNO-KU, OSAKA-SHI,
OSAKA, 544-8666, JAPONIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)
DRY AID

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

5. Preparate farmaceutice și alte preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, colir, produse pentru spălarea ochilor
cu conţinut medicamentos, soluții pentru lentile
de contact, soluție mamă de curățare pentru
lentile de contact cu efect de creștere a
umidității, soluție pentru clătirea, curățarea și
păstrarea lentilelor de contact, produs pentru
spălarea ochilor care poate fi folosit împreună cu
lentilele de contact, picături de ochi care se pot
aplica peste lentilele de contact, dezinfectante
pentru lentile de contact, soluții pentru curățarea,
dezinfectarea și păstrarea lentilelor de contact,
hârtie de turnesol de uz medical, hârtie
uleiată de uz medical, benzi adezive pentru
uz medical, ambalaj comestibil pentru doze
de medicamente, tifon pentru pansamente,
capsule goale pentru produse farmaceutice,
bandaje de uz medical pentru ochi, bandaje
pentru urechi, prosoape sanitare, tampoane
pentru menstruație, şerveţele sanitare, chiloți
igienici (sanitari), vată hidrofilă, plasturi adezivi,
bandaje pentru pansat, plasturi lichizi, tampoane
pentru alăptat, bețișoare cu vată pentru uz
medical, materiale dentare, scutece, huse pentru
scutece, hârtie pentru prins muște, hârtie cu
insecticid contra moliilor, lapte praf pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru consumul
uman, băuturi dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical, băuturi pentru bebeluși,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, spermă pentru inseminarea
artificială.

───────
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(210) M 2020 02486
(151) 14/04/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LIFEMEDIA

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

16. Publicații imprimate, publicații periodice,
reviste (publicații periodice), publicații conţinând
reclame, publicații periodice tipărite, anuare
(publicații tipărite), ziare, ziare cotidiene, reviste
ca suplimente la ziare, almanahuri, buletine
de știri (materiale tipărite), albume, cataloage,
pliante, pliante tipărite, pliante informative
tipărite, broșuri, broșuri tipărite.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, publicitate în reviste, servicii
promoționale de publicitate, servicii de
publicitate digitala, publicitate pentru terți pe
internet, servicii de publicitate în presă, servicii
de promovare și publicitate, abonament la
ziare electronice, servicii publicitare privind
ziarele, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
organizare de abonamente la ziare electronice,
organizare pentru dispunerea de spațiu publicitar
în ziare, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
editare de publicitate, servicii de editare de
texte publicitare, editare și actualizare de texte
publicitare, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de spațiu
publicitar online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
realizare de broșuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
în broșuri, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broșuri și material tipărit), distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu.
38. Transmitere electronică de știri, servicii de
agenții de știri electronice, transmisie de știri și

informații de actualitate, servicii ale agențiilor de
presă [transmitere de știri], transmisie de știri
la organizațiile care difuzează știri, servicii ale
agențiilor de știri pentru transmisii electronice,
transmisie de informații online, transmisie de
informații digitale, transmisie on-line de publicații
electronice, servicii de transmisie electronică
de informații, servicii de comunicații, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
electronice, comunicații prin telefonie mobila,
servicii de comunicații furnizate electronic,
servicii de comunicații de date, servicii de
comunicații prin mijloace electronice, furnizare
de servicii de comunicații online, servicii de
comunicații prestate pe internet.

───────

(210) M 2020 02487
(151) 14/04/2020
(732) ANDREI-ALEXANDRU VIZETEU,

STR. MARASESTI NR. 44, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720182,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Family Protect

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat.
5. Dezinfectante.

───────

(210) M 2020 02488
(151) 14/04/2020
(732) SC VETRO DESIGN SRL , STR.

SOLDAT CONSTANTIN DRĂGAN
NR. 20, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Uniforma mea e PRIMA!

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

25. Uniforme, uniforme şcolare, uniforme
profesionale, uniforme de lucru, uniforme pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13/04/2020-14/04/2020

asistente medicale (îmbrăcăminte), uniforme
pentru bucătari, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, uniforme pentru asistente şi
personal medical (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte,
articole de acoperire a capului.

───────

(210) M 2020 02489
(151) 14/04/2020
(732) SC VETRO DESIGN SRL , STR.

SOLDAT CONSTANTIN DRĂGAN
NR. 20, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
My uniform is PRIMA!

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

25. Uniforme, uniforme şcolare, uniforme
profesionale, uniforme de lucru, uniforme
pentru asistente (îmbrăcăminte), uniforme
pentru bucătari, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, uniforme pentru asistente şi
personal medical (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului.

───────

(210) M 2020 02490
(151) 14/04/2020
(732) ASTILEAN DANIELA ELENA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. FN NR. 75, JUD. CLUJ,
LUJERDIU, 407253, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Domeniul Jupâniţei

(531) Clasificare Viena: 27.05.13; 25.01.05;
05.05.20; 05.07.10; 05.07.06

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

41. Servicii de parcuri de amuzament,
închirierea echipamentelor audio, servicii
de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii de divertisment,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
baluri, servicii de jocuri furnizate online de
la o reţea computerizată, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale
planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).

───────



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/00364 din 21.01.2020, publicat pe data de 28.01.2020, tipul 

marcii a fost mentionat eronat ca fiind marca combinata, individuala, color, avand culori revendicate: auriu, negru, corect fiind  marca combinata, individuala, alb-negru conform reprezentarii grafice de 
mai jos:  

 

 


