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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05588

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
27/08/2015 S.C. DANELEX COM 97 S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
TB TAVERNA BUZOIANA

2 M 2015 05708

27/08/2015 S.C. ROLUX S.R.L.

ROLUX

3 M 2015 05709

27/08/2015 S.C. DUNAV PROD S.R.L.

Complex Gutin

4 M 2015 05710

27/08/2015 DANILA DANILA
DANILA FLORIN

STALINGRAD

5 M 2015 05711

27/08/2015 BENGHE OANA

DIAMOND KIDS THEY ARE THE
NEW ONES

6 M 2015 05712

27/08/2015 British American Tobacco (Brands) KENT SPARK INSPIRATION
Inc.

7 M 2015 05713

27/08/2015 UNGUREANU IGORI

8 M 2015 05714

27/08/2015 British American Tobacco (Brands) KENT SPARK INSPIRATION
Inc.

9 M 2015 05715

27/08/2015 MIRON SIMONA CODRUŢA

DEBONAIRE

10 M 2015 05716

27/08/2015 S.C. RAISA MANAGEMENT &
CONSULTING S.R.L.

HIPPOCRATIS ACADEMY
PATER MEDICINE

11 M 2015 05717

27/08/2015 CUCOLEA CORNELIA

DUME DE MESTECAT

12 M 2015 05718

27/08/2015 S.C. GREEN IDEAS GROUP MTC LIFE IS BEAUTIFUL
S.R.L.

13 M 2015 05719

27/08/2015 CONSILIUL DE MEDIERE

NUME DE EMISIUNE:
MEDIATORII

14 M 2015 05720

27/08/2015 S.C. AUTONOM SERVICES S.A.

FLEXICAR

15 M 2015 05721

27/08/2015 CONSILIUL DE MEDIERE

NUME DE EMISIUNE:
NEGOCIATORII

16 M 2015 05722

27/08/2015 S.C. VALMEDICA - MEDICINĂ
COMPLEMENTARĂ S.R.L.

VALMEDICA

1
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maţe, concentrate de carne, jeleuri de carne,
zeamă de carne, carne conservată, mezeluri.
35 Servicii ale agenţiilor de publicitate,
publicitate de orice fel, servicii de difuzare şi
distribuirea de material publicitar, difuzare de
anunţuri publicitare, broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane, direct sau prin poştă,
publicitate privind alte servicii, studiul şi
cercetarea pieţei, previziuni economice,
servicii de secretariat; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, prezentare de
produse, promovarea vânzărilor pentru terţi,
comerţ, relaţii publice, închiriere de spaţii
publicitare şi de material publicitar, servicii de
ajutor în conducerea şi exploatarea afacerilor
comerciale, întreprinderilor industriale sau
comerciale, consultanţă profesională,
asistenţă, informaţii, agenţii de import-export,
agenţii de informaţii comerciale, analiza
preţului de cost, prezentare de produse, târguri
şi expoziţii cu caracter comercial.
41 Tabere de vacanţe.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, cofetării, cafenele,
restaurante, cantine, închirieri de locuri de
cazare temporară, pensiuni, case de vacanţă,
servicii hoteliere, case de odihnă, restaurante
cu autoservire, restaurante cu servire rapida
(snack-baruri), baruri, închirierea de
construcţii transportabile, închiriere de
scaune, mese, veselă şi lenjerie de masă,
închiriere de săli de reuniune, închiriere de
corturi.

(210) M 2015 05588
(151) 27/08/2015
(732) S.C. DANELEX COM 97 S.R.L.,
Aleea Sclupturii nr. 4, Judeţul Buzău,
, BUZĂU ROMANIA
(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, Str. Dorobanţi 2,
bl. D2, et. 1, ap. 5, C.P. 8-O.P. 1
BUZĂU
(540)

TB TAVERNA BUZOIANA
(591) Culori revendicate:grena, negru
(531) Clasificare Viena:070101; 240115;
240117; 240125; 270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, grăsimi alimentare, cârnaţi, caltaboş,
ficat, pastă de ficat, organe de animale,
jambon, slănină, maduvă de uz alimentar,
preparate pentru făcut mâncare cuprinse în
această clasă, mâncăruri făcute din carne şi
peşte, cheag, proteine pentru alimentaţie
umană, untură topită, salamuri, seu comestibil,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05711
(151) 27/08/2015
(732) BENGHE OANA, Str. Uioara nr. 1A,
bl. IV/1C, sc. 2, et. 8, ap. 107, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 05712
(151) 27/08/2015
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)

DIAMOND KIDS THEY ARE THE
NEW ONES

KENT SPARK INSPIRATION

(591) Culori revendicate:albastru închis
(turquoise), albastru deschis, galben,
roz, (magenta), verde

(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde
(300) Prioritate invocată:
2015 31951/06/03/2015/AZ
(531) Clasificare Viena:011511; 250119;
251225; 270508; 270525; 290113;

(531) Clasificare Viena:170201; 170202;
270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Ţigări; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporare.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2015 05709
(151) 27/08/2015
(732) S.C. DUNAV PROD S.R.L., Str.
Baia Sprie nr. 12, judeţul Maramureş,
, CAVNIC ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05718
(151) 27/08/2015
(732) S.C. GREEN IDEAS GROUP MTC
S.R.L., Str. Jirului nr. 6, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

Complex Gutin
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 05710
(151) 27/08/2015
(732) DANILA DANILA, Str. Vlad Dracu
nr. 13, bl.C3, sc. 1, ap. 47, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) DANILA FLORIN, B-dul. Unirii, nr.
5, bl. B1, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

LIFE IS BEAUTIFUL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide; şerveţele impregnate cu
loţiuni farmaceutice; şerveţele umede
impregnate cu loţiuni farmaceutice;
absorbante de uz zilnic, absorbante
menstruale, benzi adezive de uz medical;
alcool medicinal; alimente ditetice adaptate
pentru copii; alifii medicamentoase mentolate,
pentru mai multe scopuri; analgezice;
antibiotice; anticoncepţionale; antivirale,
antitusive; antispastice; produse antisolare;
antiseptice; antipiretice; antihistaminice;
antihipertensive; antidepresive; apă de gură de

STALINGRAD
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
4
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mestecat de uz medical; ibuprofen destinat
utilizării ca analgezic oral; ierburi medicinale;
inele antireumatismale; inele protectoare
pentru bătături; infuzii medicinale; înlocuitori
de zahăr pentru diabetici; înlocuitori pentru
laptele matern; înlocuitori de tutun (pentru uz
medical); lacrimi artificiale; lactoză;
lapte-formula pentru sugari; lapte praf;
laxative; loţiuni antibacteriene pentru mâini;
loţiuni de uz medicinal; lubrifianţi igienici;
lubrifianţi sexuali personali; lubrifianţi
vaginali; lumânări pentru urechi, de uz
medical; materiale compozite dentare;
pansamente, bandaje si plasturi medicali;
paracetamol; picaturi nazale de uz medical;
picaturi pentru ochi; picături pentru urechi;
pilule pentru slăbit; preparate antiinflamatorii;
preparate chimice de uz farmaceutic;
preparate si substanţe farmaceutice
antialergice; produse antiinfecţioase; produse
antihemoroidale; produse pentru igiena
feminină; propolis pentru uz farmaceutic;
săruri de uz medical; şervetele de uz medical;
scutece-chilot de unică folosinţă pentru
bebeluşi; scutece pentru adulţi; şerveţele
dezinfectante; şerveţele antiseptice
impregnate; şerveţele impregnate cu preparate
antibacteriene; şerveţele sanitare pentru uz
menajer; somnifere; sprayuri antibacteriene;
sprayuri antialergice; spray-uri pentru gât;
spray nazal de uz medical; spray de gură
medicinal; sprayuri antiinflamatoare;
suplimente homeopate; suplimente probiotice;
suplimente pe bază de vitamine; tampoane;
tampoane de uz medical; tampoane
dezinfectante; tampoane medicinale;
tampoane pentru alăptat; truse de prim ajutor;
truse medicale de voiaj; unguente antibiotice;
unguente antiinflamatoare; unguente cu
mentol pentru bebeluşi; unguente medicinale;
vaccinuri; zgărzi anti-purici; zgărzi
antiparazitare pentru animale.

uz medical; ape minerale de uz medical; ape
termale; articole absorbante pentru igiena
personală; aspirina; bandaje igienice; bandaje
de răcire, de uz medical; bandaje adezive;
balsamuri medicinale; benzi de testare pentru
diagnostic medical; băuturi pe bază de
vitamine, de uz medical; băuturi pentru copii
mici, de uz medical; băuturi medicinale
izotonice; băuturi de uz medical; batoane care
înlocuiesc o masa, ca supliment nutritiv,
pentru sporirea energiei; bandaje pentru
urechi; benzi dublu-adezive de uz medical;
beţişoare cu vată pentru uz medical; brăţări de
uz medical; bumbac de uz medical; calmante;
capsule de ginseng de uz medical; capsule
pentru slăbit; cataplasme; ceai medicinal;
celule stem; scutece pentru bebeluşi; chiloţi
absorbanţi pentru incontinenţă; chiloţi
igienici; colagen de uz medical; comprese;
compuşi pentru tratarea bolilor respiratorii;
compuşi pentru tratarea cancerului;
contraceptive orale; creioane hemostatice;
creme antibiotice; creme cu hidrocortizon;
creme de corp medicinale; creme de uz
dermatologic; creme hidratante de uz
farmaceutic; creme medicinale; amalgame
dentare; cimenturi dentare; masticuri dentare;
materiale pentru amprente dentare;
deodorante, altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar; deodorante pentru
automobile; deodorante pentru pantofi;
deodorante, altele decât cele de uz personal
sau veterinar; detergenţi de uz medical;
dezinfectante; dezinfectanţi de uz medical;
dezodorizante pentru covoare; deodorizante
pentru îmbrăcăminte; drajeuri
medicamentoase pentru tuse; expectorante;
extracte din plante medicinale; fibre dietetice;
geluri antibacteriene; geluri antiinflamatoare;
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool;
gumă cu nicotină destinată utilizării ca sprijin
in procesul renunţării la fumat; guma de
5
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10 Bandaje elastice
11 Purificatoare de aer (aparate).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii ale
agenţiilor de publicitate; publicitate prin
corespondenţă; conceperea de materiale
publicitare, publicarea de broşuri publicitare;
publicitate online; publicitate radiofonică;
publicitate şi marketing; pregătirea şi
distribuirea reclamelor; distribuirea de
materiale publicitare tipărite; închiriere de
panouri publicitare; consultanţă profesională,
investigaţii sau informaţii în domeniul
afacerilor comerciale; servicii de asistenţă şi
consultanţă în managementul afacerilor
comerciale; furnizare de informaţii privind
managementul afacerilor; marketing financiar;
marketing direct; marketing de produse;
consultanţă în marketing; servicii de
consultanţă în marketing; analiza preţului de
cost; administrare de afaceri comerciale;
administrare în materie de activităţi
marketing; administrare în materie de metode
de vânzare; administrare in materie de
planificare a afacerilor; administrare afacerilor
magazinelor de comerţ cu amănuntul;
administrarea resurselor umane şi servicii de
recrutare; agenţii de plasare; agenţii de
publicitate; agenţii de import-export; analiza
de afaceri, cercetare şi servicii de informare;
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative; asistenţă în marketing;
asistenţă în materie de management pentru
promovarea afacerii; campanii de marketing;
comerţ si servicii de informare a
consumatorilor; consultanţă în afaceri;
consultanţă în publicitate şi marketing;
consultanţă profesională în marketing;
dezvoltare de strategii şi concepte de
marketing; difuzare de anunţuri; difuzare de
materiale publicitare şi promoţionale;
distribuire de materiale publicitare, de

marketing şi materiale promoţionale; expoziţii
comerciale şi servicii expozitionale cu scop
comercial şi de promovare; furnizare de
informaţii comerciale; furnizare informaţii de
marketing; furnizare de servicii publicitare;
informaţii pentru afaceri, informaţii de
marketing; intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii;
intermediere publicitară; managementul
clinicilor medicale pentru terţi; managementul
spitalelor; marketing comercial; marketing de
produse; obţinere de contracte de vânzare de
produse, pentru alte persoane; organizare de
expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi de promovare; prezentări de
produse şi servicii de afişări de produse;
promovare afacerii; promovarea produselor şi
serviciilor altor persoane prin internet;
promovarea vânzărilor; publicitate online;
servicii ale agenţiilor de import; servicii ale
agenţiilor de export; servicii de agenţie de
marketing; servicii de comerţ cu amănuntul;
servcii de consultanţă în afaceri; servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de marketing);
servicii de publicitate, marketing şi
promovare; testare de marcă (publicitate).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; acordare de
asigurări pentru împrumuturile ipotecare;
acordare de rente, administrare de afaceri în
domeniul asigurărilor, asigurare de proprietăţi
imobiliare, asigurare cu garanţie, asigurare
contra riscurilor de credit, asigurare contra
accidentelor, asigurare bancară, ajustarea
creanţelor de asigurări, altele decât cele de
viaţă, agenţii de brokeraj în domeniul
asigurării navelor, agenţii de asigurări pentru
nave, agenţii de asigurări de viaţă, agenţii de
asigurări, agenţie de asigurări şi servicii de
curtaj, administrarea planurilor de asigurări,
administrarea de portofolii de asigurări,
administrarea de planuri de asigurare pentru
6
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pensie, servicii de asigurare privind
proprietăţile, servicii de asigurare privind
călătoriile, servicii de asigurări de locuinţe,
servicii de asigurări de viaţă, servicii de
asigurări în domeniul transportului maritim,
servicii de asigurări în domeniul proprietăţilor
imobiliare, servicii de asigurări personale,
servicii de brokeraj de asigurări, servicii de
consultanţă referitoare la asigurări, servicii de
consultanţă şi informaţii despre curtaj în
asigurări, servicii de garanţie, servicii de
încheiere de asigurări, servicii de reasigurări,
servicii de societăţi de asigurări, servicii de
vânzare de poliţe de asigurare de viaţă înainte
ca acestea să ajungă la maturitate, subrogare
în baza asigurării, subscriere de asigurări,
estimări şi evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii imobiliare, achiziţie de
proprietăţi imobiliare (în numele terţilor),
achiziţie de proprietăţi imobiliare (pentru
terţi), administrare de imobile, afaceri
imobiliare, agenţii imobiliare, brokeraj
imobiliar, colectarea chiriilor, consultanţă
imobiliară, furnizare de informaţii privind
bunurile imobiliare, gestionare de proprietăţi
imobiliare, managementul proprietăţilor
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, leasing sau închiriere de
clădiri, leasing şi închirieri de spaţii
comerciale, planificare de investiţii imobiliare,
servicii ale agenţiilor imobiliare, servicii ale
caselor de brokeraj, servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de căutare de
proprietăţi imobiliare naţionale, servicii de
consultanţă în materie imobiliară pentru
corporaţii, servicii de consultanţă arivind
proprietăţile imobiliare, servicii de gestiune de
multiproprietăţi, servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de investiţii în domeniul
imobiliar (servicii financiare), servicii privind
afaceri imobiliare, brokeraj cu garanţii reale
imobiliare, credite garantate, împrumuturi pe

medicamente pe bază de reţetă, administrarea
de asigurări de grup, administrarea cererilor
de despăgubire, administrarea asigurărilor,
administrare de planuri de asigurare,
administrare de asigurări stomatologice,
brokeraj de asigurări, brokeraj de asigurări de
viaţă, brokeraj de asigurări de transport de
bunuri, brokeraj de asigurări pentru
proprietăţi, brokeraj de asigurări pentru
vehicule cu motor, brokeraj de asigurări
referitoare la animalele de companie, brokeraj
de reasigurări, cercetări în domeniul
asigurărilor, consultanţă financiară şi
consultanţă în domeniul asigurărilor,
consultanţă şi informaţii privind asigurările,
contracte de asigurări de servicii, curtaj în
asigurări, furnizare de informaţii în domeniul
asigurărilor, furnizare de informaţii privind
reasigurarea, furnizare de servicii de asigurări
de viaţă, investigaţii în domeniul asigurărilor,
organizare de asigurări, procesarea cererilor
de despăgubiri, servicii de agenţie pentru
intermedierea asigurărilor de călătorie, servicii
de asigurare a autovehiculelor, servicii de
asigurare cu garanţie, servicii de asigurare de
viaţă, servicii de asigurare împotriva pierderii
proprietăţilor, servicii de asigurare împotriva
furtului bunurilor personale, servicii de
asigurare în materie de credite, servicii de
asigurare în domeniul sportului, servicii de
asigurare în domeniul aviaţiei, servicii de
asigurare medicală oferite companiilor,
servicii de asigurare pentru industria
construcţiilor, servicii de asigurare pentru
furnizarea de numerar în caz de urgenţă,
servicii de asigurare pentru protecţia
conducătorilor auto, servicii de asigurare
pentru telefoane mobile, servicii de asigurare
pentru acordarea unui credit, servicii de
asigurare pentru ambarcaţiuni, servicii de
asigurare pentru plata cheltuielilor medicale,
servicii de asigurare privind fondurile de
7
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persoanelor în vederea renunţării la fumat,
asistenţă medicală la domiciliu, case de
odihnă, consiliere genetică, consiliere în
materie de sănătate, consultanţă în nutriţie,
consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
consultanţă profesională în materie de
sănătate, fizioterapie, închiriere de
echipamente pentru spital, informaţii
referitoare la masaj, îngrijire
medicală,furnizare de servicii de îngrijire
temporară, masaj, organizare de cazare în
sanatorii,servicii medicale de planificare
familială, reabilitare fizică, reabilitarea
pacienţilor dependenţi de narcotice,
reabilitarea pacienţilor dependenţi de alcool,
reabilitarea pacienţilor în urma abuzului de
substanţe, planificare şi supraveghere a dietei
pentru scăderea în greutate, sanatorii, servicii
clinice homeopatice, servicii de asistenţă la
naştere, servicii de asistenţă pentru bolnavi la
domiciliu, servicii de asistenţă sanitară la
domiciliu, servicii de asistenţă spitalicească la
domiciliu, servicii de baie termală pentru
sănătate, servicii medicale de baruri de
oxigen, servicii de management al stresului,
servicir farmaceutice, servicii medicale,
servicii de meditaţie (terapie), servicii de
terapie, servicii medicale oferite printr-o reţea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii oferite de clinici
medicale, servicii prestate de opticieni,
stomatologie, studii de evaluare a riscului
privind starea de sănătate, studii de evaluare a
sănătăţii, tratarea alergiilor, terapie împotriva
fumatului, tratamente pentru controlul
greutăţii, artă corporală, administrarea de băi
publice, în scopuri sanitare, saloane de
coafură, complexuri balneare, consiliere cu
privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumuseţării, consultanţă cu
privire la frumuseţe, consultanţă în domeniul
cosmeticii, consultanţă în domeniul îngrijirii

bază de amanet, emitere de jetoane, cupoane
şi bonuri de valoare, emisiune de cartele
telefonice, servicii de depunere în casete
valorice, acordarea finanţării, finanţare
comercială, finanţarea companiilor, furnizare
de servicii bancare, garantare de fonduri,
management financiar, planificare financiară,
servicii bancare, activităţi bancare financiare,
asistenţă financiară, servicii de finanţare,
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar, sponsorizare, colectare de fonduri
de binefacere, evaluare de proprietăţi, evaluări
de obiecte de artă, evaluări imobiliare,
furnizare de informaţii, consultanţă şi
consiliere în domeniul evaluărilor financiare,
evaluări şi estimări financiare de proprietăţi,
servicii de recuperare a datoriilor şi de
factoring, servicii de tranzacţionare de mărfuri
şi titluri de valoare, servicii privind capitalul
de risc, tranzacţii şi transferuri financiare,
servicii de plată
42 Servicii de creare de mărci (design).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură,
ferme agricole, ferme de animale, horticultură,
grădinărit şi amenajare peisagistică,
consultanţă în domeniul agriculturii,
horticulturii şi silviculturii, servicii agricole şi
veterinare, servicii de consultanţă în sectorul
agricol, consultanţă profesională în materie de
servicii veterinare, chirurgie veterinară,
furnizare de informaţii cu privire la creşterea
animalelor, servicii de spitale pentru animale
de companie, servicii de spitalizare pentru
animale, servicii de îngrijire a animalelor,
servicii de îngrijire a frumuseţii pentru
animale, saloane de îngrijire pentru animale
de companie, servicii de înfrumuseţare pentru
animale, servicii de consiliere cu privire la
îngrijirea animalelor, ambulatorii, asistarea
8
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părului, servicii personale de epilare, servicii
personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, servicii personale
terapeutice referitoare la îmbunătăţirea
circulaţiei sangvine, servicii personale
terapeutice referitoare la topirea grăsimii,
servicii prestate de saloane de manichiură,
servicii terapeutice personale cu privire la
regenerarea părului.

corpului şi a frumuseţii, consultanţă în materie
de frumuseţe, consultanţă pe internet în
domeniul îngrijirii corpului şi a frumuseţii,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză
efectuată în scopuri cosmetice, eliminarea
celulitei, epilat cu ceară, frizerii pentru
bărbaţi, furnizare de informaţii despre servicii
ale saloanelor de frumuseţe, îngrijire
cosmetică pentru persoane, îngrijiri de igienă
pentru oameni, îngrijiri de igienă şi frumuseţe,
manichiură, ondularea părului, refacerea
părului, saloane de bronzare, saloane de
coafură, saloane de frumuseţe, saloane de
îngrijire a pielii, servicii consultative privind
îngrijirea părului servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii de bărbierie,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice
(pentru oameni), servicii de coafare a părului,
servicii de coafor, servicii de coafor de lux,
servicii de consultanţă cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanţă cu privire la
tratamentele de înfrumuseţare, servicii de
consultanţă în domeniul cosmetic, servicii de
consultanţă în domeniul îngrijirii frumuseţii,
servicii de consultanţă privind machiajul,
oferite online sau faţă în faţă, servicii de
cosmetică, servicii de epilare, servicii de
îngrijire a frumuseţii, servicii de îngrijire a
unghiilor, servicii de machiaj, servicii de
manichiură şi de pedichiură, servicii de saună,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de tratamente cosmetice pentru faţă şi
pentru corp, servicii furnizate de saloane de
coafură şi înfrumuseţare, tratament cosmetic,
servicii pentru extensii de gene, servicii de
solar, servicii oferite de saloane de bronzat şi
de solarii, servicii pentru îngrijirea feţei,
servicii pentru îngrijirea picioarelor, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii pentru
îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru vopsirea

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05719
(151) 27/08/2015
(732) CONSILIUL DE MEDIERE, Str.
Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
NUME DE EMISIUNE: MEDIATORII
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Emisiuni televizate; emisiuni de ştiri
(transmisii).
41 Emisiuni de radio (programe); producţia de
emisiuni radiofonice; producţie de emisiuni de
televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05713
(151) 27/08/2015
(732) UNGUREANU IGORI, Str. Cozma
Toma nr. 25, judeţul Iaşi, 700554,
IAŞI ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(210) M 2015 05714
(151) 27/08/2015
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
(540)

KENT SPARK INSPIRATION
COLIBRI
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena:030713; 030724;
260115; 260118; 260122;

(300) Prioritate invocată:
2015 3192/06/03/2015/AZ

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale; pâine; produse de patiserie şi
cofetărie inclusiv inclusiv biscuiţi, turtă dulce,
brioşe, dulciuri, tarte, tarte din fructe, rulade,
checuri, budincă, prăjituri, torturi, gogoşi,
semipreparate pentru produsele menţionate,
creme, ornamente comestibile; îngheţată
comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

(531) Clasificare Viena:020101; 020301;
190303; 250119; 251225; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tigari; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05720
(151) 27/08/2015
(732) S.C. AUTONOM SERVICES S.A.,
Str. Fermelor nr. 4, jud. Neamţ, ,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2015 05715
(151) 27/08/2015
(732) MIRON SIMONA CODRUŢA, Str.
Trandafirilor nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 12,
judeţul Olt, , SLATINA ROMANIA
(540)

(540)
FLEXICAR
DEBONAIRE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(591) Culori revendicate:auriu, grena
(531) Clasificare Viena:240115; 240125;
250110; 250125; 270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Carduri de cadouri (tipizate); ambalaje
pentru cadouri; cutii pentru cadouri; etichete
pentru cadouri; pungi pentru cadouri; felicitări
(care însoţesc) cadouri; hârtie de împachetat
cadouri; cutii din carton pentru cadouri;
ambalaje din plastic pentru cadouri; pungi din
hârtie pentru cadouri; folie de împachetat
cadouri; articole de papetărie pentru cadouri;
funde din hârtie pentru ambalat cadouri.
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse sub formă de cadouri şi coşuri cadou,
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori;
activităţi de import-export cu produse de tipul
celor sus menţionate; lanţ de magazine şi
magazine online pentru cadouri.

˜˜˜˜˜˜˜

11

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 27.08.2015

39 Ambalare cadouri; livrare de cadouri;
împachetare de cadouri; organizare de livrări
de cadouri; livrare de coşuri cadou cu obiecte
selectate pentru o ocazie sau un motiv special.

(210) M 2015 05716
(151) 27/08/2015
(732) S.C. RAISA MANAGEMENT &
CONSULTING S.R.L., Bd. Obregia
nr. 33, bl. 03, sc. 3, et. 9, ap. 117,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05722
(151) 27/08/2015
(732) S.C. VALMEDICA - MEDICINĂ
COMPLEMENTARĂ S.R.L., Str.
Egalităţiinr. 12, jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(540)

HIPPOCRATIS ACADEMY PATER
MEDICINE

(531) Clasificare Viena:011505; 150113;
240721; 241725; 2803;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:050317; 051308;
240501; 240525; 260114; 260121;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hărtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

VALMEDICA

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

12

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 27.08.2015

(210) M 2015 05708
(151) 27/08/2015
(732) S.C. ROLUX S.R.L., Str. Mihail
Kogălniceanu nr. 7, jud. Hunedoara, ,
HAŢEG ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2015 05717
(151) 27/08/2015
(732) CUCOLEA CORNELIA, Bd.
Basarabia nr. 112, bl. L7, sc. 1, et. 7,
ap. 32, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
ROLUX
DUME DE MESTECAT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri; dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
40 Prelucrarea materialelor.

(531) Clasificare Viena:020925; 260116;
260118; 261325; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobillor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Emisiuni televizate; emisiuni de ştiri
(transmisii).
41 Emisiuni de radio (programare); producţia
de emisiuni radiofonice; producţie de emisiuni
de televiziune.

(210) M 2015 05721
(151) 27/08/2015
(732) CONSILIUL DE MEDIERE, Str.
Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
NUME DE EMISIUNE: NEGOCIATORII

˜˜˜˜˜˜˜
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