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Cereri Mărci publicate în 28/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 04788 21/06/2021 MIRCEA BORȘ PENSIUNEA ALPIN Tel. 0751
758 783 Luncanii de Jos Com.
TOMEȘTI, jud. TIMIȘ

3 M 2021 04789 21/06/2021 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

TYROZAP

4 M 2021 04790 21/06/2021 RECUMED SRL RECUMED CENTRE
MEDICALE

5 M 2021 04791 21/06/2021 SC ASCO TOOLS SA ASCO TOOLS PRECIZIE
PERFORMANTA
PERFECTIUNE

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04354 03/06/2021 HAM CREATIVE SRL e grătare
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CIREŞULUI NR. 4, JUD. ARAD,
ARAD, 085103, ARAD, ROMANIA

(540)

e grătare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.15.05

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 7597
C), gri (Pantone 187 C)

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

11. Aparate de încălzire, de producere a
aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de
ventilare, de distribuție a apei.
21. Ustensile și recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni și bureți, perii, cu excepția
pensulelor, materiale pentru perii, materiale de
curățare.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────

(210) M 2021 04788
(151) 21/06/2021
(732) MIRCEA BORȘ, STR. GHEORGHE

DOJA NR. 18 AP. 2, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PENSIUNEA ALPIN Tel. 0751
758 783 Luncanii de Jos

Com. TOMEȘTI, jud. TIMIȘ

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 05.01.10; 27.05.01; 27.05.17

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării,
seturi de jucării, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluși, jucării-centru de activități pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării-centru de activități
pentru copii.
29. Carne și produse din carne, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, păstrăvi, nu vii,
pește, pește prelucrat, pește gătit, pastă de
fructe, piureuri de fructe.
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, miere, miere
naturală, înlocuitori de miere, miere biologică
pentru consum uman, zahăr, miere, sirop de
melasă, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, produse tartinabile dulci (miere), sosuri de
fructe.
32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, sucuri, sucuri de fructe
organice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe.
43. Cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de restaurant și bar, servire de alimente
și băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de ospitalitate
(cazare).
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii balneare pentru sănătatea şi
bunăstarea corpului şi a spiritului, servicii de
frumusețe oferite de un centru SPA, servicii de
saună, servicii de aromaterapie.

───────

(210) M 2021 04354
(151) 03/06/2021
(732) HAM CREATIVE SRL, ALEEA
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(210) M 2021 04789
(151) 21/06/2021
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)
TYROZAP

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

5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 04790
(151) 21/06/2021
(732) RECUMED SRL, STR. TRAIAN NR.

2, JUD. VASLUI, VASLUI, 730162,
VASLUI, ROMANIA

(540)

RECUMED CENTRE
MEDICALE

(531) Clasificare Viena:
03.07.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
808C), roz (Pantone 197C), negru

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

44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
de analize medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii
medicale și de sănătate, servicii medicale de
diagnostic (testare și analiză), servicii de analize
medicale pentru diagnosticul cancerului, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților.

───────

(210) M 2021 04791
(151) 21/06/2021
(732) SC ASCO TOOLS SA, STR. NOUĂ

NR. 27, JUD. BRAŞOV, CODLEA,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ASCO TOOLS PRECIZIE
PERFORMANTA
PERFECTIUNE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.20; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06

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

clase:
7. Mașini, maşini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
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transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.

───────


