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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 06328

(151)
06/09/2019

(732)
(540)
SERVICIUL DE
112 SOS STS RO
TELECOMUNICATII SPECIALE

2 M 2019 06329

06/09/2019

SERVICIUL DE
SERVICIUL DE
TELECOMUNICATII SPECIALE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
ROMÂNIA

3 M 2019 06330

06/09/2019

SERVICIUL DE
112 RO
TELECOMUNICATII SPECIALE

4 M 2019 06399

06/09/2019

INTEGRA MEDICA SERVICES
SRL

life dental spa

5 M 2019 06400

06/09/2019

ANGHEL EDUARD STEFAN

DVE DEPOZITUL DE
VEHICULE ELECTRICE

6 M 2019 06401

06/09/2019

NUNTA LA MARE SRL

nunta la mare

7 M 2019 06402

06/09/2019

FAMATECH SRL

fama toys&deco DISCOVER
MAGIC IN SIMPLE SHAPES

8 M 2019 06403

06/09/2019

ELCOKIDS.RO S.R.L.

elcokids

9 M 2019 06404

06/09/2019

CARPATICA PLANT EXTRACT
SRL

AS-CITOFORT

10 M 2019 06405

06/09/2019

MUFFTANGERIE SRL

mufftangerie

11 M 2019 06406

06/09/2019

VASILE BLANARI

cabana zugreni 1953

12 M 2019 06407

06/09/2019

CARPATICA PLANT EXTRACT
SRL

AS-IMUN FORTE

13 M 2019 06408

06/09/2019

ASOCIATIA WHY NOT ME

WHY NOT ME

14 M 2019 06409

06/09/2019

GLOBAL FUSION INVEST SRL GFI BIKE

15 M 2019 06410

06/09/2019

MINI KIDS STAR SRL

anette fashion

16 M 2019 06411

06/09/2019

HESSE SRL

hesse

17 M 2019 06414

06/09/2019

AG CAMO INTERNATIONAL
S.R.L.

MSR PASIUNEA PRINDE VIATA

18 M 2019 06415

06/09/2019

ORIENTAL LEGACY SRL

yafa STYLE & SMOKE

19 M 2019 06416

06/09/2019

MC STORE SOLUTION SRL

Edman

20 M 2019 06417

06/09/2019

SC BASIC COSMETICS SRL

GLOSS NAILBAR

21 M 2019 06418

06/09/2019

GEORGE RADU

y GAMA EXPRESS

22 M 2019 06419

06/09/2019

ADRIANA BUNGESCU

VENOMED

23 M 2019 06420

06/09/2019

ADRIANA BUNGESCU

ORTHOMED
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 06421

(151)
06/09/2019

(732)
ADRIANA BUNGESCU

(540)
MBA Pharma Innovation for
patient treatment

25 M 2019 06422

06/09/2019

ANDA TEODORESCU

IAMAZING

26 M 2019 06423

06/09/2019

ANA ISABEL BOTEZATU

ISABEL

27 M 2019 06424

06/09/2019

MARIA AWDI DE LOS
ANGELOS

MDLA

28 M 2019 06425

06/09/2019

DULCINELLA RO SRL

D

29 M 2019 06426

06/09/2019

SCRIPTICS DECISION SRL

S Scriptics

30 M 2019 06427

06/09/2019

SC EUROMOBILA PROD SRL

euromobila CANAPELE.RO

31 M 2019 06428

08/09/2019

Violeta Smarandache

MIKALO

32 M 2019 06429

08/09/2019

Ciprian-Corneliu Dicu

1312

33 M 2019 06430

08/09/2019

KINETO BARRE SRL

B Kineto Barre

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06328
06/09/2019
SERVICIUL DE
TELECOMUNICATII SPECIALE,
SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR.
323A, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

SERVICIUL DE
TELECOMUNICAŢII
SPECIALE ROMÂNIA

112 SOS STS RO
(531)

Clasificare Viena: 01.01.01; 01.17.25;
27.05.01; 27.07.01; 29.01.13; 16.01.11
(591) Culori revendicate:galben, alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii, permiterea unei persoane
să vorbească cu altă persoană, transmiterea de
mesaje de la o persoană la alta, stabilirea unei
comunicări orale sau vizuale a unei persoane
cu altă persoană, servicii care constau în
principal în difuzarea programelor de radio sau
de televiziune, servicii de comunicaţii sub orice
formă, informaţii despre telecomunicaţii.
42. Servicii de calculator şi tehnologie pentru
securizarea datelor informatice şi a informaţiilor
personale şi financiare precum şi pentru
detectarea accesului neautorizat la date şi
informaţii, recuperarea datelor de pe calculator,
găzduirea pe servere, consultanţă în securitatea
internetului, furnizori de servicii de externalizare
în domeniul tehnologiei informaţiei, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor.
───────

M 2019 06329
06/09/2019
SERVICIUL DE
TELECOMUNICATII SPECIALE,
SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR.
323A, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 05.03.17; 16.01.01;
16.01.04; 14.05.02; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii, permiterea unei persoane
să vorbească cu altă persoană, transmiterea de
mesaje de la o persoană la alta, stabilirea unei
comunicări orale sau vizuale a unei persoane
cu altă persoană, servicii care constau în
principal în difuzarea programelor de radio sau
de televiziune, servicii de comunicaţii sub orice
formă, informaţii despre telecomunicaţii.
42. Servicii de calculator şi tehnologie pentru
securizarea datelor informatice şi a informaţiilor
personale şi financiare precum şi pentru
detectarea accesului neautorizat la date şi
informaţii, recuperarea datelor de pe calculator,
găzduirea pe servere, consultanţă în securitatea
internetului, furnizori de servicii de externalizare
în domeniul tehnologiei informaţiei, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06330
06/09/2019
SERVICIUL DE
TELECOMUNICATII SPECIALE,
SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR.
323A, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06399
06/09/2019
INTEGRA MEDICA SERVICES
SRL, B-DUL GEN. MAGHERU
NR. 1-3, CLADIREA MAGHERU
ONE, ETAJ 1, SECTORUL 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

life dental spa
112 RO
(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.13.25;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 27.07.02;
27.07.17; 27.07.24; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, galben, alb,
roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii, permiterea unei persoane
să vorbească cu altă persoană, transmiterea de
mesaje de la o persoană la alta, stabilirea unei
comunicări orale sau vizuale a unei persoane
cu altă persoană, servicii care constau în
principal în difuzarea programelor de radio sau
de televiziune, servicii de comunicaţii sub orice
formă, informaţii despre telecomunicaţii.
42. Servicii de calculator şi tehnologie pentru
securizarea datelor informatice şi a informaţiilor
personale şi financiare precum şi pentru
detectarea accesului neautorizat la date şi
informaţii, recuperarea datelor de pe calculator,
găzduirea pe servere, consultanţă în securitatea
internetului, furnizori de servicii de externalizare
în domeniul tehnologiei informaţiei, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor.

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
05.05.20
(591) Culori revendicate:violet, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale (stomatologie).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06400
06/09/2019
ANGHEL EDUARD STEFAN, STR.
BALADEI NR. 2, BL. 56, SC. 2, ET.
2, AP. 55, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

───────

DVE DEPOZITUL DE
VEHICULE ELECTRICE
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 15.09.10;
05.03.11; 29.01.13; 26.01.16
(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
grena
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule
terestre, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06401
06/09/2019
NUNTA LA MARE SRL, STR.
MR. GHEORGHE SONTU NR.
4B, JUDEȚUL CONSTANȚA,
MUN. MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

nunta la mare
(531)
(591)

Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
29.01.12
Culori revendicate:albastru, alb

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Lumânări şi fitiluri pentru iluminat, lumânări
plutitoare, lumânări parfumate, aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări pentru
ocazii speciale.
6. Paravane metalice (altele decât mobilierul),
pereţi despărţitori metalici (care nu fac
parte din mobilier), arcadă metalică pentru
flori, copertine (structuri metalice), piedestaluri
metalice (structuri).
11. Lampioane din hârtie fără suport, lampioane
japoneze din hârtie, lampioane electrice, aparate
de iluminat și reflectoare, felinare cu lumânări,
felinare electrice.
14. Accesorii pentru bijuterii, ornamente pentru
coafuri de mireasă, sub formă de diademe,
bijuterii confecţionate din perle de cultură, perle
artificiale, brăţări, coliere (bijuterii), piese şi
accesorii pentru bijuterii.
16. Hârtie tratată pentru împachetarea florilor şi
pentru aranjamente florale, invitaţii nuntă, invitaţii
tipărite, invitaţii petrecere, ghirlande decorative
din hârtie pentru petreceri, reviste (publicaţii
periodice), reviste în domeniul de organizare
nunți, șabloane pentru decorarea alimentelor şi
a băuturilor, albume de nuntă, suporturi de masă
pentru pahare, confecţionate din hârtie și carton.
18. Genţi de mână, genţi de seară, genţi de
umăr, genţi plic, genţi tricotate, altele decât
cele din metale preţioase, portofele, piele pentru
mobilier.
20. Coşuri de agăţat (flori) din materiale
nemetalice, socluri pentru ghivece de flori,
pergole (mobilier), piedestaluri (mobilier), mese
(mobilier), oglinzi (mobilier), paravane (mobilier),
mobilier metalic, rame pentru fotografii.
21. Recipiente pentru flori, coşuri de flori,
ghivece de flori, pahare din sticlă, pahare
biodegradabile, vase de băut, ghivece din sticlă
pentru flori, ghivece de flori din porţelan.
26. Buchete din flori artificiale, agrafe (accesorii
pentru păr), accesorii pentru prins părul, flori
artificiale de hârtie, flori artificiale, ghirlande
artificiale.
31. Aranjamente florale uscate, corsaje din flori
proaspete, buchete din flori uscate, ghirlande
din flori naturale, aranjamente din flori uscate
în scopuri decorative, coroniţe din flori uscate,
flori uscate pentru decorare, buchete din flori
naturale.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de
mobilier, organizare de expoziţii de flori şi

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/09/2019-08/09/2019

plante în scopuri comerciale sau publicitare,
administrarea afacerilor magazinelor, servicii de
agenții de import şi export, servicii de publicitate,
marketing și promovare, prezentări de produse
și servicii de afişare a produselor, servicii de
târguri comerciale și de expoziţii comerciale,
distribuirea de materiale promoționale, studii
de piaţa, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în legătură
cu lumânări şi fitiluri pentru iluminat, lumânări
plutitoare, lumânări parfumate, aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări pentru
ocazii speciale, paravane metalice (altele decât
mobilierul), pereţi despărţitori metalici (care nu
fac parte din mobilier), arcadă metalică pentru
flori, copertine (structuri metalice), piedestaluri
metalice (structuri), accesorii pentru bijuterii,
ornamente pentru coafuri de mireasă, sub
formă de diademe, bijuterii confecţionate din
perle de cultură, perle artificiale, brăţări, coliere
(bijuterii), piese şi accesorii pentru bijuterii,
hârtie tratată pentru împachetarea florilor şi
pentru aranjamente florale, invitaţii nuntă, invitaţii
tipărite, invitaţii petrecere, ghirlande decorative
din hârtie pentru petreceri, reviste (publicaţii
periodice), reviste în domeniul de organizare
nunți, șabloane pentru decorarea alimentelor şi
a băuturilor, albume de nuntă, suporturi de masă
pentru pahare, confecţionate din hârtie și carton,
genţi de mână, genţi de seară, genţi de umăr,
genţi plic, genţi tricotate, altele decât cele din
metale preţioase, portofele și alte accesorii, piele
pentru mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în legătură cu coşuri de agăţat
(flori) din materiale nemetalice, socluri pentru
ghivece de flori, pergole (mobilier), piedestaluri
(mobilier), mese (mobilier), oglinzi (mobilier),
paravane (mobilier), mobilier metalic, rame
pentru fotografii, recipiente pentru flori, coşuri de
flori, ghivece de flori, pahare din sticlă, pahare
biodegradabile, vase de băut, ghivece din sticlă
pentru flori, ghivece de flori din porţelan, buchete
din flori artificiale, agrafe (accesorii pentru
păr), accesorii pentru prins părul, flori artificiale
de hârtie, flori artificiale, ghirlande artificiale,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane
japoneze din hârtie, lampioane electrice, aparate
de iluminat și reflectoare, felinare cu lumânări,
felinare electrice, aranjamente florale uscate,
corsaje din flori proaspete, buchete din flori
uscate, ghirlande din flori naturale, aranjamente
din flori uscate în scopuri decorative, coroniţe din
flori uscate, flori uscate pentru decorare, buchete
din flori naturale.
37. Montare de mobilier, instalare de mobilier
stradal, reparare şi recondiţionare de mobilier,
întreţinere şi reparaţii de mobilier.

39. Livrare de flori, livrare de mobilă, transport și

livrare de bunuri.
40. Servicii de personalizare de bijuterii,
lumânări, pahare, accesorii nuntă, prelucrare
mobilier, fabricarea de mobilier pe bază de
comandă şi specificaţii primite de la terţi,
servicii de transfer de imprimări fotografice pe
casete video și CD, furnizare de informaţii
despre servicii de fotogravură, furnizare de
informaţii despre servicii de imprimare a
fotografiilor, imprimare digitală, imprimarea
tricourilor, imprimare de fotogravuri, prelucrare
de fotografii, retuşarea digitală a fotografiilor.
41. Instruire în materie de aranjamente florale,
servicii ale unui fotograf, servicii de editare
video pentru evenimente, servicii de editare
audio şi video, servicii de înregistrare audio
şi video, servicii de închirieri de echipamente
audio şi video, servicii de decorare cu
baloane, organizarea de ateliere de lucru,
coordonare de ateliere de pregătire profesională,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de planificare de petreceri (divertisment),
consultanţă referitoare la planificare de
petreceri, planificare şi coordonare de petreceri
(divertisment), consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, spectacole
de focuri de artificii.
42. Servicii de consiliere privind planificarea
amplasării sau amenajării localului, găzduirea
unui site pentru stocare electronică de fotografii
digitale şi videoclipuri.
43. Servicii de cazare pentru evenimente,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, şi echipamente pentru servirea de
mâncare şi băutură, furnizarea de spaţii pentru
evenimente şi de spaţii pentru reuniuni, servicii
de catering specializate pentru petrecerii de
căsătorie şi evenimente private.
44. Contractare de închiriere de aranjamente
florale, servicii de amenajare a aranjamentelor
florale pentru interiorul clădirilor, aranjamentul
florilor, închiriere de flori.
45. Planificarea şi organizarea ceremoniilor de
nuntă, furnizare şi realizare de ceremonii de
căsătorie civilă neconfesionale, nereligioase,
servicii de oficiere de căsătorii, gestiunea de liste
cu cadouri de nuntă pentru a fi selectate de către
terţi, închiriere de baldachine de nuntă, servicii
de închiriere rochii, rochii de mireasă, costume şi
alte articole vestimentare şi încălţăminte pentru
nunţi şi ceremonii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06402
06/09/2019
FAMATECH SRL, STR.
TEXTILISTILOR NR. 17, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

fama toys&deco DISCOVER
MAGIC IN SIMPLE SHAPES
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, albastru, roz,
mov, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
───────

M 2019 06403
06/09/2019
ELCOKIDS.RO S.R.L., STR.
PADURII NR. 28, JUDEȚUL ALBA,
MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOC.
MICHESTI, ALBA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

elcokids
(531)

Clasificare Viena: 01.01.05; 01.01.10;
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roz, verde, albastru,
gri, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea, pentru alte persoane a
șorturilor educaţionale destinate copiilor,
articolelor de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, produse de imprimerie, produse
din hârtie de unică folosinţă, penare, truse pentru
scris (penare), rechizite şcolare, instrumente
pentru scris, desen și colorat, acuarele, lipici
pentru papetărie, lipici cu sclipici, adezivi,
plastilină, albume, cărti, cărti de desen, materiale
și manuale didactice, calendare, componente
pentru modelism, tabele aritmetice, table
şcolare, ghiozdane şcolare și rucsacuri, lenjerie
pentru pătuțuri, apărători pentru pătuțuri (lenjerie
de pat), saci de dormit (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să compare şi să
cumpere comod aceste produse, prin magazine
en-gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, comerţ online, regruparea, pentru alte
persoane a jocurilor și jucăriilor, articolelor de
gimnastică și de sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, clopoţei pentru pomul
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de Crăciun, aparate pentru exerciţii fizice,
apărători de cot (articole de sport), apărători
de genunchi (articole de sport), apărători de
tibie (articole de sport), arcuri de tir, arme
de scrimă, balansoare, baloane pentru jocuri,
bastoane pentru majorete, păpuși și accesorii,
biberoane pentru păpuși, camere de păpuși,
case de păpuși, îmbrăcăminte de păpuși, blocuri
de construcţie (jucării), căluşei, căluți-balansoar
(jucării), măști de carnaval, cărti de joc, centuri
de cățărare, centuri de înot, colaci pentru
scăldat și înot, plăci de înot, confeti, jocuri
de construcţie, discuri pentru sport, discuri
zburătoare (jucării), patine cu role, patine cu
rotile, patine de gheață, aparate de gimnastică,
globuri de sticlă cu zăpada în interior, jucării
vorbitoare, jucării muzicale, jucării de baie, jucării
pentru cadă, jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, machete de animale (jucării),
jucării utilizate în piscine, covoraşe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), saltele de
joc cu jucării pentru copii mici, articole de
petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, mașinute și motociclete, scule și unelte
de jucărie, jucării cu telecomandă, trenulețe de
jucărie și accesorii, seturi de construcţie de
jucărie, cuburi de construcţii care pot fi îmbinate
(jucării), laptopuri și tablete de jucărie, machete
sub formă de jucării, jucării de plus, jucării pentru
sugari, roboți de jucărie, figurine de jucărie,
jucării adaptate pentru activităţi educative,
puzzle-uri, mese multifuncţionale pentru copii
(jucării), jucării de împins, corturi de joacă,
cutii muzicale de jucărie, instrumente muzicale
de jucărie, pomi de Crăciun din materiale
sintetice, suporturi pentru pomi de Crăciun,
jocuri de șah, sănii (articole de sport), schiuri,
pistoale și arme de jucărie, jocuri de societate,
triciclete și trotinete (articole dejoacă), tobogane
(echipamente pentru spații de joacă), trambuline,
balansoare (echipamente pentru spații de joacă),
jucării gonflabile, castele gonflabile pentru copii,
cutii cu nisip (articole de joacă), săniuţe (articole
de joacă), role și plăci de skateboard, piscine
(articole de jocuri sau de sport), zăpadă
artificială pentru pomul de Crăciun, zaruri, zmeie
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să compare şi să cumpere comod
aceste produse, prin magazine en-gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web, comerţ
online, regruparea, pentru alte persoane a
articolelor pentru bebeluşi, respectiv: cărucioare
copii, scaune auto, centre de activităţi,
balansoare și leagăne, pătuțuri și ţarcuri, saci de
dormit, interfoane și videofoane, premergătoare,
marsupii, scaune de masă, jucării pentru dentiție,

jucării zornăitoare (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să compare şi să
cumpere comod aceste produse, prin magazine
en-gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, comerţ online, regruparea, pentru alte
persoane a jucăriilor de exterior și grădină,
respectiv: triciclete, trotinete, biciclete copii,
accesorii biciclete, vehicule cu pedale, vehicule
cu acumulatori, căsuțe și spații de joacă,
tobogane și leagăne, gonflabile și piscine, jucării
zburătoare, jucării de nisip și plajă, jocuri de
grădină, săniuţe și articole de iarnă, accesorii
jucării de exterior (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să compare şi
să cumpere comod aceste produse, prin
magazine en-gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondență, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web, comerţ online, regruparea,
pentru alte persoane a articolelor de igienă
și siguranţă, respectiv: aparate de aerosoli,
sterilizatoare și accesorii, aspiratoare nazale
și accesorii, termometre, tensiometre, măsuțe
de infășat, articole de baie, umidificatoare și
purificatoare, cântare bebeluşi, cosmetice copii
și bebeluşi, scutece, accesori igienă și sănătate,
articole de siguranţă pentru uși, colțuri, prize
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să compare şi să cumpere comod
aceste produse, prin magazine en-gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web, comerţ
online, regruparea, pentru alte persoane a
produselor de alimentaţie copii, respectiv:
recipiente mâncare, veselă, tacâmuri, bavete,
termosuri și accesorii, biberoane și tetine, suzete
și accesorii, cântare de bucătărie, încălzitoare
biberoane, roboți de bucătărie și accesorii,
accesorii alimentaţie (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să compare şi să
cumpere comod aceste produse, prin magazine
en-gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloare
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, comerţ online, regruparea, pentru alte
persoane a articolelor pentru gravide și mămici,
respectiv: pompe de sân, accesorii alăptare,
tampoane de sân, aparate de masaj, centuri
abdominale, perne și saltele electrice, cosmetice
gravide și mămici, articole de îmbrăcăminte
mămici, accesorii pentru mămici și gravide
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să compare şi să cumpere comod
aceste produse, prin magazine en-gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
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corespondență, sau prin mijloare electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web, comerţ
online, regruparea, pentru alte persoane a
produselor de îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru copii, costume și măști, accesorii de
plajă, ochelari de soare și ochelari de protecţie,
accesorii pentru camera copilului, respectiv:
produse de tapet pentru copii, covoare copii, cutii
jucării, pătuțuri copii, fotolii, mese, scaune copii,
birouri și mobilier copii (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să compare şi să
cumpere comod aceste produse, prin magazine
en-gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloare
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, servicii de comerţ online, servicii de
agenții de import export, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizarea de reclame,
difuzare de anunţuri publicitare, publicitate
online, organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, prezentare de produse în scopuri
promoționale, informaţii comerciale, organizare,
coordonare și planificare târguri și expoziţii
cu caracter publicitar și comercial, organizarea
de acţiuni promoționale în vederea fidelizării
clientelei, marketing în domeniul afacerilor,
servicii de relaţii cu publicul, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, recrutare de
personal, servicii de intermediere comercială
(administrare), distribuire de material publicitar,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
decorarea vitrinelor.
38. Comunicare
prin
bloguri
online,
telecomunicaţii,
furnizarea
accesului
de
telecomunicaţii la conţinut video şi audio furnizat
printr-un serviciu online de video la cerere,
transmisie de informaţii online, furnizarea de
forumuri online, comunicare prin bloguri online.
39. Ambalarea,
depozitarea
și
livrarea
articolelor pentru copii.
41. Servicii educative online despre copii și
parenting prin baze de date informatice, internet
sau extranet, organizare de conferinţe, seminarii,
cursuri, organizarea şi conducerea de workshopuri, publicarea cărţilor, educaţie şi divertisment,
servicii de instruire, publicare de cărţi audio,
furnizare de seminare online de formare, cursuri
și seminarii de parenting și stil de viață sănătos,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, editare de texte scrise, furnizare de
informaţii online despre copii și educaţie, servicii
de scriere pentru bloguri.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06404
06/09/2019
CARPATICA PLANT EXTRACT
SRL , STR. EROILOR NR. 4,
JUDEŢUL PRAHOVA
, BUCOV, PRAHOVA, ROMANIA

AS-CITOFORT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
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, dezinfectante.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06405
06/09/2019
MUFFTANGERIE SRL, STR.
MAGNOLIEI NR. 3, PARTER,
CAMERA 2, COMUNA VALEA
LUPULUI, JUD. IAȘI, SAT VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

mufftangerie
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06406
06/09/2019
VASILE BLANARI, STR.
HUMORULUI NR. 78, COMUNA
ȘCHEIA, JUD. SUCEAVA, SAT
ȘCHEIA, SUCEAVA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DONŢU &
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. CURTEA DOMNEASCĂ NR.
5, BL. 14, SC. D, AP. 2, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

───────

(210)
(151)
(732)

(511)

(531)

Clasificare Viena: 07.01.24; 07.03.11;
06.01.04; 01.01.04; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:vișiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

AS-IMUN FORTE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
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, dezinfectante.

(540)

cabana zugreni 1953

M 2019 06407
06/09/2019
CARPATICA PLANT EXTRACT
SRL , STR. EROILOR NR. 4,
JUDEŢUL PRAHOVA
, BUCOV, PRAHOVA, ROMANIA

M 2019 06408
06/09/2019
ASOCIATIA WHY NOT ME , STR.
ARON COTRUS NR. 53, SC. B,
AP. B2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WHY NOT ME

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06409
06/09/2019
GLOBAL FUSION INVEST SRL,
STR. SIMETRIEI NR. 112, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06410
06/09/2019
MINI KIDS STAR SRL, SOS.
DOBROIESTI NR. 10, BL. H2, ET.
7, AP. 37, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

anette fashion
(531)

GFI BIKE
(531)

Clasificare Viena: 02.01.08; 02.01.16;
02.01.23; 18.01.05; 24.01.08; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.
───────

Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06411
06/09/2019
HESSE SRL, CALEA BUZIASULUI
NR. 37A, CAMERA 3, JUD. TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06414
06/09/2019
AG CAMO INTERNATIONAL
S.R.L., STR. PISCUL CRĂSANI
NR. 43A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

hesse
MSR PASIUNEA
PRINDE VIATA

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
───────

(531)

Clasificare Viena: 03.07.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
357C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Servicii de import, servicii de vânzare
cu ridicata şi cu amănuntul, strângerea la
un loc în folosul terţilor a articolelor de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului, accesoriilor de pescuit, vânătoare şi
camping, armelor şi muniţiilor de vânatoare
şi autoapărare, arcuri, arbalete, bricege, cuţite
şi macete, produselor din piele şi înlocuitori
de piele, şepci, pălării, rucsacuri, genţi pentru
camping şi căşti, produselor de camuflaj,
emblemelor şi brelocurilor, echipamentelor şi
produselor de autoapărare, ceasuri, ochelari,
ambarcaţiuni şi accesorii, binocluri (exceptând
transportul lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere în mod convenabil,
servicii de publicitate, marketing, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzare cu amănuntul, publicitate prin
poştă, radio şi televiziune, închiriere de
material publicitar, închiriere de spaţii publicitare,
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închiriere de timp publicitar în mediile de
comunicare, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, distribuire de
prospecte direct sau prin poştă, administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06416
06/09/2019
MC STORE SOLUTION SRL, STR.
CETATUIA NR. 12, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

M 2019 06415
06/09/2019
ORIENTAL LEGACY SRL, SOS.
BERCENI NR. 96, MONACO
TOWERS, SPATIU COMERCIAL
NR. 58, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Edman
(531)

yafa STYLE & SMOKE
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:auriu, galben, gri
închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

Clasificare Viena: 26.04.03; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.24
(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.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
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gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06417
06/09/2019
SC BASIC COSMETICS SRL,
STR. POPORULUI NR. 36, CAM.
4, ET. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

GLOSS NAILBAR

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,
horticultură şi silvicultură.

(540)

M 2019 06419
06/09/2019
ADRIANA BUNGESCU, STR.
CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06418
06/09/2019
GEORGE RADU, STR. TEIUL
DOAMNEI NR. 5, BL. 27, SC. A, ET.
8, AP. 30, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

y GAMA EXPRESS
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

VENOMED
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.19
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Articole ortopedice, articole pentru exerciţii
fizice pentru antrenament (de uz medical),
articole vestimentare de compresie pentru
tratamente medicale, articole vestimentare de
compresie postoperatorii, articole vestimentare
terapeutice pentru oameni, atele (de susţinere)
de uz medical, atele de uz medical, atele de uz
ortopedic, atele ortopedice, bandaje anatomice
de suport, bandaje compresive, bandaje
compresive (elastice sau de susţinere), bandaje
de compresie cu rol de susţinere anatomică,
bandaje de suport de uz medical, bandaje
de susţinere, bandaje de susţinere elastice,
bandaje de susţinere pentru sport, bandaje
de susţinere pentru corpul uman, bandaje (de
susţinere) pentru articulaţii anatomice, bandaje
de susţinere pentru articulaţii, bandaje de
susţinere pentru utilizare în atletism, bandaje
(de susţinere) pentru uz veterinar, bandaje
de susţinere terapeutice, bandaje de uz
ortopedic, bandaje elastice, bandaje elastice
ajustabile, bandaje elastice de compresie, de
uz medical, bandaje neelastice (de susţinere),
bandaje ortopedice, bandaje ortopedice de
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susţinere, bandaje ortopedice pentru genunchi,
bandaje ortopedice pentru articulaţii, bandaje
pentru articulaţii, bandaje pentru picior (de
susţinere), bandaje suspensoare de uz medical,
bandaje tubulare elastice pentru susţinerea
articulaţiilor, bandaje tubulare elastice pentru
susţinerea membrelor, branţuri ortopedice cu
suporturi pentru bolta plantară, branţuri ortoped
detaşabile, branţuri pentru tratamentul corectiv
al afecţiunilor labei piciorului, brăţări pentru
fixarea articulaţiilor, centuri abdominale, centuri
abdominale (de uz medical), centuri lombare,
centuri ombilicale, centuri pentru gravide,
centuri pentru hernii abdominale, centuri pentru
uz ortopedic, chingi de imobilizare, ciorapi
antitromboză (pentru călătorii lungi cu avionul),
ciorapi cu compresie graduală, ciorapi de
compresie, ciorapi de compresie de uz medical
sau terapeutic, ciorapi de suport pentru
prevenirea trombozei venoase, ciorapi elastici
compresivi, ciorapi elastici de uz medical, ciorapi
medicali, ciorapi medicali compresivi, ciorapi
medicali de susţinere, ciorapi medicali de uz
terapeutic, ciorapi medicinali pentru susţinere,
ciorapi ortopedici, ciorapi pentru limfedem,
ciorapi pentru persoane cu diabet, ciorapi pentru
scopuri terapeutice, ciorapi pentru varice, ciorapi
profilactici, colanţi compresivi, colanţi medicali
de compresie, coliere cervicale, comprese
abdominale, comprese abdominale de uz
medical, comprese pentru susţinerea corpului,
corsaje folosite în scopuri curative, corsete
abdominale, corsete de uz medical, corsete
pentru uz terapeutic, cotiere de uz medical,
dispozitive ortopedice, implanturi ortopedice,
implanturi ortopedice pentru articulaţii, implanturi
protetice, instrumente ajutătoare ortopedice şi
pentru mobilitate, ligamente artificiale, ligamente
protetice, materiale pentru bandajare (elastice),
orteze, orteze de cot de uz medical, orteze
de genunchi de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze medicale, orteze pentru
încheietura mâinii, de uz medical, orteze pentru
picior, orteze pentru susţinerea în poziţia
corectă a unei părţi mobile a corpului, pantofi
ortopedici, perne cervicale pentru uz medical,
perne de şezut pentru scaune cu rotile (de
uz medical), perne de uz medical, perne
de uz ortopedic, produse sanitare de uz
medical, proteze articulare proteze medicale,
suporturi de compresie ortopedice, suporturi
de umăr, pentru uz medical, suporturi elastice
pentru cot, suporturi elastice pentru gleznă,
suporturi elastice pentru încheietură, suporturi
elastice pentru genunchi, suporturi lombare
de uz medical, suporturi ortopedice, suporturi
ortopedice pentru călcâie, suporturi ortopedice
pentru picioare, suporturi pentru genunchi,

suporturi pentru genunchi de uz medical,
suporturi pentru gleznă de uz medical, suporturi
pentru încheietură de uz medical, suporturi
pentru platfus, suspensoare (bandaje), sutiene
post-mastectomie, talonete de uz ortopedic.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ de
magazine, achiziţie de bunuri şi servicii pentru
alte intreprinderi, servicii de desfacere (vânzare,
cumpărare), servicii de agenţii de importexport, servicii de aprovizionare, cumpărare
şi vânzare pentru terţi, achiziţie de bunuri
şi servicii pentru terţi, licenţe de servicii
şi produse pentru terţi, asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare engross şi en-detail, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor de orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terţi, servicii de achiziţionare
a bunurilor pentru terţi, achiziţie de bunuri
şi servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte de
cumpărare şi vânzare de produse şi servicii,
pentru alte persoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi de produse medicale,
servicii de reprezentanţă comercială, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de promovare comercială, licenţe de servicii şi
produse pentru terţi, organizare de expoziţii,
târguri, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate online într-o reţea computerizata, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping, punerea împreuna, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse (exceptând
transportul lor) permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale, ori
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pe bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii, strângerea la un
loc a produselor, în beneficiul terţilor, pe internet,
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale,
publicitate,
managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătăţii, vânzare en-gross şi
en-detail prin toate mijloacele: prin curier,
prin magazine, lanţuri de magazine, târguri,
expoziţii, on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, toate aceste
servicii pentru orice tip de produse, în special
pentru produsele din clasa 5 Nisa, respectiv,
preparate farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor, agenţi
de activare a funcţiilor celulare de uz
medical, agenţi detoxifianţi pe bază de
plante, analgezice, antibiotice, antioxidanţi,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice,
capsule
decongestionante,
colagen de uz medical, compoziţii din

plante medicinale de uz medical, compoziţii
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante şi din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loţiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale
si vitamine, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate din
plante de uz medical, preparate farmaceutice,
preparate
farmaceutice
pentru
tratarea
dezechilibrelor chimice, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice
pentru
tratarea
tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătăţii, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate şi
substanţe cu minerale de uz medical, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate si substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate şi
substanţe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale şi farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase, unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale, şi toate aceste servicii în special
pentru produsele din clasa 10 Nisa, respectiv,
articole ortopedice, articole pentru exerciţii fizice
pentru antrenament (de uz medical), articole
vestimentare de compresie pentru tratamente
medicale, articole vestimentare de compresie
postoperatorii, articole vestimentare terapeutice
pentru oameni, atele (de susţinere) de uz
medical, atele de uz medical, atele de uz

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/09/2019-08/09/2019

ortopedic, atele ortopedice, bandaje anatomice
de suport, bandaje compresive, bandaje
compresive (elastice sau de susţinere), bandaje
de compresie cu rol de susţinere anatomică,
bandaje de suport de uz medical, bandaje
de susţinere, bandaje de susţinere elastice,
bandaje de susţinere pentru sport, bandaje
de susţinere pentru corpul uman, bandaje (de
susţinere) pentru articulaţii anatomice, bandaje
de susţinere pentru articulaţii, bandaje de
susţinere pentru utilizare în atletism, bandaje
(de susţinere) pentru uz veterinar, bandaje de
susţinere terapeutice, bandaje de uz ortopedic,
bandaje elastice, bandaje elastice ajustabile,
bandaje elastice de compresie, de uz medical,
bandaje neelastice (de susţinere), bandaje
ortopedice, bandaje ortopedice de susţinere,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje
ortopedice pentru articulaţii, bandaje pentru
articulaţii, bandaje pentru picior (de susţinere),
bandaje suspensoare de uz medical, bandaje
tubulare elastice pentru susţinerea articulaţiilor,
bandaje tubulare elastice pentru susţinerea
membrelor, branţuri ortopedice cu suporturi
pentru bolta plantară, branţuri ortopedice
detaşabile, branţuri pentru tratamentul corectiv
al afecţiunilor labei piciorului, branţuri pentru
fixarea articulaţiilor, centuri abdominale, centuri
abdominale (de uz medical), centuri lombare,
centuri ombilicale, centuri pentru gravide,
centuri pentru hernii abdominale, centuri pentru
uz ortopedic, chingi de imobilizare, ciorapi
antitromboză (pentru călătorii lungi cu avionul),
ciorapi cu compresie graduala, ciorapi de
compresie, ciorapi de compresie de uz medical
sau terapeutic, ciorapi de suport pentru
prevenirea trombozei venoase, ciorapi elastici
compresivi, ciorapi elastici de uz medical, ciorapi
medicali, ciorapi medicali compresivi, ciorapi
medicali de susţinere, ciorapi medicali de uz
terapeutic, ciorapi medicinali pentru susţinere,
ciorapi ortopedici, ciorapi pentru limfedem,
ciorapi pentru persoane cu diabet, ciorapi pentru
scopuri terapeutice, ciorapi pentru varice, ciorapi
profilactici, colanţi compresivi, colanţi medicali
de compresie, coliere cervicale, comprese
abdominale, comprese abdominale de uz
medical, comprese pentru susţinerea corpului,
corsaje folosite în scopuri curative, corsete
abdominale, corsete de uz medical, corsete
pentru uz terapeutic, cotiere de uz medical,
dispozitive ortopedice, implanturi ortopedice,
implanturi ortopedice pentru articulaţii, implanturi
protetice, instrumente ajutătoare ortopedice şi
pentru mobilitate, ligamente artificiale, ligamente
protetice, materiale pentru bandajare (elastice),
orteze, orteze de cot de uz medical, orteze
de genunchi de uz medical, orteze de gleznă

de uz medical, orteze medicale, orteze pentru
încheietura mâinii, de uz medical, orteze pentru
picior, orteze pentru susţinerea în poziţia
corectă a unei parţi mobile a corpului, pantofi
ortopedici, perne cervicale pentru uz medical,
perne de şezut pentru scaune cu rotile (de
uz medical), perne de uz medical, perne
de uz ortopedic, produse sanitare de uz
medical, proteze articulare proteze medicale,
suporturi de compresie ortopedice, suporturi
de umăr pentru uz medical, suporturi elastice
pentru cot, suporturi elastice pentru gleznă,
suporturi elastice pentru încheietura, suporturi
elastice pentru genunchi, suporturi lombare
de uz medical, suporturi ortopedice, suporturi
ortopedice pentru călcâie, suporturi ortopedice
pentru picioare, suporturi pentru genunchi,
suporturi pentru genunchi de uz medical,
suporturi pentru gleznă de uz medical, suporturi
pentru încheietură de uz medical, suporturi
pentru platfus, suspensoare (bandaje), sutiene
post-mastectomie, talonete de uz ortopedic.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06420
06/09/2019
ADRIANA BUNGESCU, STR.
CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

ORTHOMED
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.19
(591) Culori revendicate:roşu, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Articole ortopedice, articole pentru exerciţii
fizice pentru antrenament (de uz medical),
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articole vestimentare de compresie pentru
tratamente medicale, articole vestimentare de
compresie postoperatorii, articole vestimentare
terapeutice pentru oameni, atele (de susţinere)
de uz medical, atele de uz medical, atele de uz
ortopedic, atele ortopedice, bandaje anatomice
de suport, bandaje compresive, bandaje
compresive (elastice sau de susţinere), bandaje
de compresie cu rol de susţinere anatomică,
bandaje de suport de uz medical, bandaje
de susţinere, bandaje de susţinere elastice,
bandaje de susţinere pentru sport, bandaje
de susţinere pentru corpul uman, bandaje (de
susţinere) pentru articulaţii anatomice, bandaje
de susţinere pentru articulaţii, bandaje de
susţinere pentru utilizare în atletism, bandaje
(de susţinere) pentru uz veterinar, bandaje
de susţinere terapeutice, bandaje de uz
ortopedic, bandaje elastice, bandaje elastice
ajustabile, bandaje elastice de compresie, de
uz medical, bandaje neelastice (de susţinere),
bandaje ortopedice, bandaje ortopedice de
susţinere, bandaje ortopedice pentru genunchi,
bandaje ortopedice pentru articulaţii, bandaje
pentru articulaţii, bandaje pentru picior (de
susţinere), bandaje suspensoare de uz medical,
bandaje tubulare elastice pentru susţinerea
articulaţiilor, bandaje tubulare elastice pentru
susţinerea membrelor, branţuri ortopedice cu
suporturi pentru bolta plantară, branţuri ortoped
detaşabile, branţuri pentru tratamentul corectiv
al afecţiunilor labei piciorului, brăţări pentru
fixarea articulaţiilor, centuri abdominale, centuri
abdominale (de uz medical), centuri lombare,
centuri ombilicale, centuri pentru gravide,
centuri pentru hernii abdominale, centuri pentru
uz ortopedic, chingi de imobilizare, ciorapi
antitromboză (pentru călătorii lungi cu avionul),
ciorapi cu compresie graduală, ciorapi de
compresie, ciorapi de compresie de uz medical
sau terapeutic, ciorapi de suport pentru
prevenirea trombozei venoase, ciorapi elastici
compresivi, ciorapi elastici de uz medical, ciorapi
medicali, ciorapi medicali compresivi, ciorapi
medicali de susţinere, ciorapi medicali de uz
terapeutic, ciorapi medicinali pentru susţinere,
ciorapi ortopedici, ciorapi pentru limfedem,
ciorapi pentru persoane cu diabet, ciorapi pentru
scopuri terapeutice, ciorapi pentru varice, ciorapi
profilactici, colanţi compresivi, colanţi medicali
de compresie, coliere cervicale, comprese
abdominale, comprese abdominale de uz
medical, comprese pentru susţinerea corpului,
corsaje folosite în scopuri curative, corsete
abdominale, corsete de uz medical, corsete
pentru uz terapeutic, cotiere de uz medical,
dispozitive ortopedice, implanturi ortopedice,
implanturi ortopedice pentru articulaţii, implanturi

protetice, instrumente ajutătoare ortopedice şi
pentru mobilitate, ligamente artificiale, ligamente
protetice, materiale pentru bandajare (elastice),
orteze, orteze de cot de uz medical, orteze
de genunchi de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze medicale, orteze pentru
încheietura mâinii, de uz medical, orteze pentru
picior, orteze pentru susţinerea în poziţia
corectă a unei părţi mobile a corpului, pantofi
ortopedici, perne cervicale pentru uz medical,
perne de şezut pentru scaune cu rotile (de
uz medical), perne de uz medical, perne
de uz ortopedic, produse sanitare de uz
medical, proteze articulare proteze medicale,
suporturi de compresie ortopedice, suporturi
de umăr, pentru uz medical, suporturi elastice
pentru cot, suporturi elastice pentru gleznă,
suporturi elastice pentru încheietură, suporturi
elastice pentru genunchi, suporturi lombare
de uz medical, suporturi ortopedice, suporturi
ortopedice pentru călcâie, suporturi ortopedice
pentru picioare, suporturi pentru genunchi,
suporturi pentru genunchi de uz medical,
suporturi pentru gleznă de uz medical, suporturi
pentru încheietură de uz medical, suporturi
pentru platfus, suspensoare (bandaje), sutiene
post-mastectomie, talonete de uz ortopedic.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ de
magazine, achiziţie de bunuri şi servicii pentru
alte intreprinderi, servicii de desfacere (vânzare,
cumpărare), servicii de agenţii de importexport, servicii de aprovizionare, cumpărare
şi vânzare pentru terţi, achiziţie de bunuri
şi servicii pentru terţi, licenţe de servicii
şi produse pentru terţi, asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare engross şi en-detail, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor de orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terţi, servicii de achiziţionare
a bunurilor pentru terţi, achiziţie de bunuri
şi servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte de
cumpărare şi vânzare de produse şi servicii,
pentru alte persoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
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veterinare şi sanitare şi de produse medicale,
servicii de reprezentanţă comercială, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de promovare comercială, licenţe de servicii şi
produse pentru terţi, organizare de expoziţii,
târguri, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate online într-o reţea computerizata, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping, punerea împreuna, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse (exceptând
transportul lor) permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii, strângerea la un
loc a produselor, în beneficiul terţilor, pe internet,
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale,
publicitate,
managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătăţii, vânzare en-gross şi
en-detail prin toate mijloacele: prin curier,
prin magazine, lanţuri de magazine, târguri,
expoziţii, on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, toate aceste
servicii pentru orice tip de produse, în special
pentru produsele din clasa 5 Nisa, respectiv,
preparate farmaceutice, medicale şi veterinare,

preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor, agenţi
de activare a funcţiilor celulare de uz
medical, agenţi detoxifianţi pe bază de
plante, analgezice, antibiotice, antioxidanţi,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice,
capsule
decongestionante,
colagen de uz medical, compoziţii din
plante medicinale de uz medical, compoziţii
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante şi din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loţiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale
si vitamine, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate din
plante de uz medical, preparate farmaceutice,
preparate
farmaceutice
pentru
tratarea
dezechilibrelor chimice, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice
pentru
tratarea
tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătăţii, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate şi
substanţe cu minerale de uz medical, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate si substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate şi
substanţe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale şi farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
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alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase, unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale, şi toate aceste servicii în special
pentru produsele din clasa 10 Nisa, respectiv,
articole ortopedice, articole pentru exerciţii fizice
pentru antrenament (de uz medical), articole
vestimentare de compresie pentru tratamente
medicale, articole vestimentare de compresie
postoperatorii, articole vestimentare terapeutice
pentru oameni, atele (de susţinere) de uz
medical, atele de uz medical, atele de uz
ortopedic, atele ortopedice, bandaje anatomice
de suport, bandaje compresive, bandaje
compresive (elastice sau de susţinere), bandaje
de compresie cu rol de susţinere anatomică,
bandaje de suport de uz medical, bandaje
de susţinere, bandaje de susţinere elastice,
bandaje de susţinere pentru sport, bandaje
de susţinere pentru corpul uman, bandaje (de
susţinere) pentru articulaţii anatomice, bandaje
de susţinere pentru articulaţii, bandaje de
susţinere pentru utilizare în atletism, bandaje
(de susţinere) pentru uz veterinar, bandaje de
susţinere terapeutice, bandaje de uz ortopedic,
bandaje elastice, bandaje elastice ajustabile,
bandaje elastice de compresie, de uz medical,
bandaje neelastice (de susţinere), bandaje
ortopedice, bandaje ortopedice de susţinere,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje
ortopedice pentru articulaţii, bandaje pentru
articulaţii, bandaje pentru picior (de susţinere),
bandaje suspensoare de uz medical, bandaje
tubulare elastice pentru susţinerea articulaţiilor,
bandaje tubulare elastice pentru susţinerea
membrelor, branţuri ortopedice cu suporturi
pentru bolta plantară, branţuri ortopedice
detaşabile, branţuri pentru tratamentul corectiv
al afecţiunilor labei piciorului, branţuri pentru
fixarea articulaţiilor, centuri abdominale, centuri
abdominale (de uz medical), centuri lombare,
centuri ombilicale, centuri pentru gravide,
centuri pentru hernii abdominale, centuri pentru
uz ortopedic, chingi de imobilizare, ciorapi
antitromboză (pentru călătorii lungi cu avionul),
ciorapi cu compresie graduala, ciorapi de
compresie, ciorapi de compresie de uz medical
sau terapeutic, ciorapi de suport pentru

prevenirea trombozei venoase, ciorapi elastici
compresivi, ciorapi elastici de uz medical, ciorapi
medicali, ciorapi medicali compresivi, ciorapi
medicali de susţinere, ciorapi medicali de uz
terapeutic, ciorapi medicinali pentru susţinere,
ciorapi ortopedici, ciorapi pentru limfedem,
ciorapi pentru persoane cu diabet, ciorapi pentru
scopuri terapeutice, ciorapi pentru varice, ciorapi
profilactici, colanţi compresivi, colanţi medicali
de compresie, coliere cervicale, comprese
abdominale, comprese abdominale de uz
medical, comprese pentru susţinerea corpului,
corsaje folosite în scopuri curative, corsete
abdominale, corsete de uz medical, corsete
pentru uz terapeutic, cotiere de uz medical,
dispozitive ortopedice, implanturi ortopedice,
implanturi ortopedice pentru articulaţii, implanturi
protetice, instrumente ajutătoare ortopedice şi
pentru mobilitate, ligamente artificiale, ligamente
protetice, materiale pentru bandajare (elastice),
orteze, orteze de cot de uz medical, orteze
de genunchi de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze medicale, orteze pentru
încheietura mâinii, de uz medical, orteze pentru
picior, orteze pentru susţinerea în poziţia
corectă a unei parţi mobile a corpului, pantofi
ortopedici, perne cervicale pentru uz medical,
perne de şezut pentru scaune cu rotile (de
uz medical), perne de uz medical, perne
de uz ortopedic, produse sanitare de uz
medical, proteze articulare proteze medicale,
suporturi de compresie ortopedice, suporturi
de umăr pentru uz medical, suporturi elastice
pentru cot, suporturi elastice pentru gleznă,
suporturi elastice pentru încheietura, suporturi
elastice pentru genunchi, suporturi lombare
de uz medical, suporturi ortopedice, suporturi
ortopedice pentru călcâie, suporturi ortopedice
pentru picioare, suporturi pentru genunchi,
suporturi pentru genunchi de uz medical,
suporturi pentru gleznă de uz medical, suporturi
pentru încheietură de uz medical, suporturi
pentru platfus, suspensoare (bandaje), sutiene
post-mastectomie, talonete de uz ortopedic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06421
06/09/2019
ADRIANA BUNGESCU, STR.
CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANGHEL LUMINIŢA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

MBA Pharma Innovation
for patient treatment
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 01.13.15; 19.13.21
(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz, gri,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ de
magazine, achiziţie de bunuri şi servicii pentru
alte intreprinderi, servicii de desfacere (vânzare,
cumpărare), servicii de agenţii de importexport, servicii de aprovizionare, cumpărare
şi vânzare pentru terţi, achiziţie de bunuri
şi servicii pentru terţi, licenţe de servicii
şi produse pentru terţi, asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare engross şi en-detail, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor de orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terţi, servicii de achiziţionare
a bunurilor pentru terţi, achiziţie de bunuri
şi servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte de
cumpărare şi vânzare de produse şi servicii,

pentru alte persoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi de produse medicale,
servicii de reprezentanţă comercială, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de promovare comercială, licenţe de servicii şi
produse pentru terţi, organizare de expoziţii,
târguri, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate online într-o reţea computerizata, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping, punerea împreuna, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse (exceptând
transportul lor) permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii, strângerea la un
loc a produselor, în beneficiul terţilor, pe internet,
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale,
publicitate,
managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătăţii, vânzare en-gross şi
en-detail prin toate mijloacele: prin curier,
prin magazine, lanţuri de magazine, târguri,
expoziţii, on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/09/2019-08/09/2019

urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, toate aceste
servicii pentru orice tip de produse, în special
pentru produsele din clasa 5 Nisa, respectiv,
preparate farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor, agenţi
de activare a funcţiilor celulare de uz
medical, agenţi detoxifianţi pe bază de
plante, analgezice, antibiotice, antioxidanţi,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice,
capsule
decongestionante,
colagen de uz medical, compoziţii din
plante medicinale de uz medical, compoziţii
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante şi din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loţiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale
si vitamine, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate din
plante de uz medical, preparate farmaceutice,
preparate
farmaceutice
pentru
tratarea
dezechilibrelor chimice, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice
pentru
tratarea
tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătăţii, preparate multivitaminice, preparate
pe bază de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru calmarea durerii, preparate şi
substanţe cu minerale de uz medical, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate si substanţe farmaceutice

cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate şi
substanţe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale şi farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase, unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale, şi toate aceste servicii în special
pentru produsele din clasa 10 Nisa, respectiv,
articole ortopedice, articole pentru exerciţii fizice
pentru antrenament (de uz medical), articole
vestimentare de compresie pentru tratamente
medicale, articole vestimentare de compresie
postoperatorii, articole vestimentare terapeutice
pentru oameni, atele (de susţinere) de uz
medical, atele de uz medical, atele de uz
ortopedic, atele ortopedice, bandaje anatomice
de suport, bandaje compresive, bandaje
compresive (elastice sau de susţinere), bandaje
de compresie cu rol de susţinere anatomică,
bandaje de suport de uz medical, bandaje
de susţinere, bandaje de susţinere elastice,
bandaje de susţinere pentru sport, bandaje
de susţinere pentru corpul uman, bandaje (de
susţinere) pentru articulaţii anatomice, bandaje
de susţinere pentru articulaţii, bandaje de
susţinere pentru utilizare în atletism, bandaje
(de susţinere) pentru uz veterinar, bandaje de
susţinere terapeutice, bandaje de uz ortopedic,
bandaje elastice, bandaje elastice ajustabile,
bandaje elastice de compresie, de uz medical,
bandaje neelastice (de susţinere), bandaje
ortopedice, bandaje ortopedice de susţinere,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje
ortopedice pentru articulaţii, bandaje pentru
articulaţii, bandaje pentru picior (de susţinere),
bandaje suspensoare de uz medical, bandaje
tubulare elastice pentru susţinerea articulaţiilor,
bandaje tubulare elastice pentru susţinerea
membrelor, branţuri ortopedice cu suporturi
pentru bolta plantară, branţuri ortopedice
detaşabile, branţuri pentru tratamentul corectiv
al afecţiunilor labei piciorului, branţuri pentru
fixarea articulaţiilor, centuri abdominale, centuri
abdominale (de uz medical), centuri lombare,
centuri ombilicale, centuri pentru gravide,
centuri pentru hernii abdominale, centuri pentru
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uz ortopedic, chingi de imobilizare, ciorapi
antitromboză (pentru călătorii lungi cu avionul),
ciorapi cu compresie graduala, ciorapi de
compresie, ciorapi de compresie de uz medical
sau terapeutic, ciorapi de suport pentru
prevenirea trombozei venoase, ciorapi elastici
compresivi, ciorapi elastici de uz medical, ciorapi
medicali, ciorapi medicali compresivi, ciorapi
medicali de susţinere, ciorapi medicali de uz
terapeutic, ciorapi medicinali pentru susţinere,
ciorapi ortopedici, ciorapi pentru limfedem,
ciorapi pentru persoane cu diabet, ciorapi pentru
scopuri terapeutice, ciorapi pentru varice, ciorapi
profilactici, colanţi compresivi, colanţi medicali
de compresie, coliere cervicale, comprese
abdominale, comprese abdominale de uz
medical, comprese pentru susţinerea corpului,
corsaje folosite în scopuri curative, corsete
abdominale, corsete de uz medical, corsete
pentru uz terapeutic, cotiere de uz medical,
dispozitive ortopedice, implanturi ortopedice,
implanturi ortopedice pentru articulaţii, implanturi
protetice, instrumente ajutătoare ortopedice şi
pentru mobilitate, ligamente artificiale, ligamente
protetice, materiale pentru bandajare (elastice),
orteze, orteze de cot de uz medical, orteze
de genunchi de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze medicale, orteze pentru
încheietura mâinii, de uz medical, orteze pentru
picior, orteze pentru susţinerea în poziţia
corectă a unei parţi mobile a corpului, pantofi
ortopedici, perne cervicale pentru uz medical,
perne de şezut pentru scaune cu rotile (de
uz medical), perne de uz medical, perne
de uz ortopedic, produse sanitare de uz
medical, proteze articulare proteze medicale,
suporturi de compresie ortopedice, suporturi
de umăr pentru uz medical, suporturi elastice
pentru cot, suporturi elastice pentru gleznă,
suporturi elastice pentru încheietura, suporturi
elastice pentru genunchi, suporturi lombare
de uz medical, suporturi ortopedice, suporturi
ortopedice pentru călcâie, suporturi ortopedice
pentru picioare, suporturi pentru genunchi,
suporturi pentru genunchi de uz medical,
suporturi pentru gleznă de uz medical, suporturi
pentru încheietură de uz medical, suporturi
pentru platfus, suspensoare (bandaje), sutiene
post-mastectomie, talonete de uz ortopedic.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06422
06/09/2019
ANDA TEODORESCU, STR.
LUCIAN BLAGA NR. 3, BL.J5,
SC. A, ET. 3, AP. 9, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

IAMAZING
(531)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
perforarea trupului (body piercing), depilarea
cu ceară, implanturi de păr, coafură, servicii
de sănătate prin apă (spa), manichiură, masaj,
servicii de saună, tatuare, servicii de machiaj.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(511)

M 2019 06423
06/09/2019
ANA ISABEL BOTEZATU,
DRUMUL VALEA DOFTANEI
NR. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ISABEL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
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41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06424
06/09/2019
MARIA AWDI DE LOS ANGELOS
, STR. BAICULUI NR. 70, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06425
06/09/2019
DULCINELLA RO SRL, STR.
FUNDAC SF. TEODOR NR. 1,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

D
MDLA
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
42. Servicii de design vestimentar, creaţii de
modă.
───────

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.21; 26.01.03
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).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06426
06/09/2019
SCRIPTICS DECISION SRL, STR.
LAZAR GHEORGHE NR. 2A, ET. 1,
AP. 7, JUDEŢ SIBIU, AVRIG, SIBIU,
ROMANIA

S Scriptics
(531)

Clasificare Viena: 26.03.01; 26.03.18;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3538 C, 3553 c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06427
06/09/2019
SC EUROMOBILA PROD SRL,
ȘOS. BUCUREȘTI NR. 122A, JUD.
GIURGIU , GIURGIU, 080303,
GIURGIU, ROMANIA

mobilier, unități (mobilier), oglinzi (mobilier),
mese (mobilier), mobilier încastrat, mobilier
combinat, mobilier integrat, scrinuri (mobilier),
dulapuri (mobilier), comode (mobilier), mobilier
transformabil, birouri (mobilier), uși
pentru mobilier, mobilier din piele, mobilier de
interior, unități de mobilier, fotolii rabatabile
(mobilier), mobilier pentru computer, mobilier
pentru dormitor, rafturi modulare (mobilier),
scaune înalte (mobilier), dulapuri ca mobilier,
mobilier din lemn, mobilier pentru șezut, mobilier
rabatabil pentru șezut, uși glisante pentru
mobilier, unități de colț (mobilier), mobilier de uz
casnic, dulapuri pentru calculatoare (mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mese de toaletă
(mobilier), mobilier încastrat pentru dormitor,
dulapuri de depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitare (mobilier), rafturi din lemn (mobilier),
suporturi (mobilier) pentru televizoare, mobilier
pentru cameră de zi, uși din lemn pentru mobilier,
mobilier cu rafturi pentru perete, mobilier casnic
confecționat din lemn, fotolii, fotolii rabatabile,
perne pentru fotolii, paturi, paturicanapea,
paturi divan, paturi pliante, somiere pentru
paturi, paturi din lemn, canapele, canapele
extensibile, canapele rabatabile, canapele de
perete, canapele de două locuri, canapele
(care sunt extensibile), curele elastice (părți
componente de canapele).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
vânzarea de mobilier.
42. Proiectare piese de mobilier, proiectarea
amplasării mobilierului de birou, servicii de
proiectare piese de mobilier, design de mobilier,
design de mobilier de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

euromobila CANAPELE.RO
(531)

Clasificare Viena: 26.11.03; 12.01.10;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:alb
(HEX=#FEFEFE), maro
(HEX=#392C24), roşu (HEX=#E42122)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobilă și mobilier, taburete, taburete
mobile (mobilier), taburete pentru picioare,

(540)
(511)

M 2019 06428
08/09/2019
Violeta Smarandache, STR.
MIHAIL KOGALNICEANU NR. 61,
JUDEŢ CALARASI, FUNDULEA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

MIKALO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06429
08/09/2019
Ciprian-Corneliu Dicu, STR.
CIMPIA LIBERTATII NR. 33, BL.
21, SC. 3, ET. 3, AP. 96, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii ale cluburilor de fitness, servicii
sportive și de fitness, servicii ale unui antrenor
personal (fitness), servicii de formare în
domeniul fitnessului, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate și fitness).
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
oferite de clinici medicale.
───────

1312
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.07.01; 27.07.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06430
08/09/2019
KINETO BARRE SRL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 1918, BL. 7B, SC.
C, AP. 7, ET. 3, JUDEŢ BRAŞOV,
FĂGĂRAŞ, 505200, BRAȘOV,
ROMANIA

B Kineto Barre
(531)

Clasificare Viena: 02.05.23; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17

