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Cereri M|rci publicate în data de 31/08/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05656 24/08/2016 S.C. BEE FOOD TRANSYLVANIA

S.R.L.
ApiMera

2 M 2016 05797 24/08/2016 MORE OUTSOURCING S.R.L. Brexton

3 M 2016 05798 24/08/2016 S.C. BIOFARM S.A. EFIENZYM

4 M 2016 05799 24/08/2016 S.C. BIOFARM S.A. Protecardin. PreÛuieÕte inima în
fiecare zi!

5 M 2016 05800 24/08/2016 S.C. IYP ROMANIA S.R.L. Cuppings CUSTOM COFFEE
BLENDS

6 M 2016 05801 24/08/2016 S.C. PERFECT VISION INT S.R.L. N.STAR FASHION EYEWEAR

7 M 2016 05802 24/08/2016 S.C. DCR TEX S.R.L. DCR TEX

8 M 2016 05803 24/08/2016 SPEGALSCHI GEORGE ZEN SUSHI

9 M 2016 05804 24/08/2016 S.C. DAB-IT COMPUTERS S.R.L. DAB it

10 M 2016 05805 24/08/2016 S.C. VALVIS HOLDING S.A. Love At First Sip

11 M 2016 05806 24/08/2016 S.C. VALVIS HOLDING S.A. Experience WaterLove

12 M 2016 05807 24/08/2016 S.C. ZENYTH
PHARMACEUTICALS S.R.L.

ZENYTH PREMIUM
NUTRICOSMETICS Beauty Help

13 M 2016 05808 24/08/2016 PAN{ DENISA-IOANA Misstio boutique

14 M 2016 05809 24/08/2016 FLUERAÔ MILUÚ{ MILUÚ{ FLUERAÔ

15 M 2016 05810 24/08/2016 S.C. DON PEDRO S.R.L. Luva

16 M 2016 05811 24/08/2016 S.C. DON PEDRO S.R.L. foxia

17 M 2016 05812 24/08/2016 S.C. DON PEDRO S.R.L. EL CAPITAN

18 M 2016 05813 24/08/2016 MINEA ADRIANA-ELENA CUTURELLA AIMER DE VIVRE
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19 M 2016 05814 24/08/2016 S.C. DON PEDRO S.R.L. don Pedro

20 M 2016 05816 24/08/2016 BALAIBAN ELENA-MADALINA HELLO HOLIDAYS TRANSPORT

21 M 2016 05817 24/08/2016 S.C. DUOTEX BEBE S.R.L. BEBETEX
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(210) M 2016 05656
(151) 24/08/2016
(732) S.C. BEE FOOD TRANSYLVANIA

S.R.L., Comuna Nusfalau nr. 109,
Corp A parter, Corp B demisol, Corp
D, Judeţul Sălaj, , SAT BILGHEZ
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

ApiMera

(591) Culori revendicate:negru, gri, vernil
  
(531) Clasificare Viena:011515; 270501;

270508; 270510;  

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

31 Produse apicole (polen-materie primă).
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05797
(151) 24/08/2016
(732) MORE OUTSOURCING S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 60,
axele A-B1/2, stâlpii 12-16, et. 1,
camera 03, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Brexton

(591) Culori revendicate:gri închis

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290106;  

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

35 Servicii de consiliere cu privire la
obligaţiile fiscale (servicii de contabilitate),
servicii de consultanţă afaceri, servicii analiză
de business. 
36 Servicii de consultanţă financiară. 
45 Servicii de consultanţă juridică. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05798
(151) 24/08/2016
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr.99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EFIENZYM

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

5 Produse farmaceutice de uz uman, substanţe
dietetice de uz medical, suplimente
alimentare, toate acestea destinate tractului
digestiv.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05799
(151) 24/08/2016
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr.99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Protecardin. Preţuieşte inima în fiecare
zi!

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice şi adaptate pentru uz

medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05813
(151) 24/08/2016
(732) MINEA ADRIANA-ELENA, Str.

Spătarului nr. 36, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUTURELLA AIMER DE VIVRE

(591) Culori revendicate:pantone 200 C,
pantone 498C

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290112;  

(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, îngheţată;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05814
(151) 24/08/2016
(732) S.C. DON PEDRO S.R.L., Str. Linia

nr. 14, judeţul Vâlcea, , COMUNA
BUDEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

don Pedro

(591) Culori revendicate:pantone 409C,
pantone 172C, pantone 485C, pantone
7466, pantone 3405C, pantone 513C

  
(531) Clasificare Viena:030703; 030716;

030724; 270501; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; serveţele de masă din hârtie,
batistute din hârtie, hârtie igienica, prosoape
de bucătărie din hârtie, servetele umede din
hârtie; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05816
(151) 24/08/2016
(732) BALAIBAN ELENA-MADALINA,

Ale. Adrian Carstea nr. 11, bl. 36, sc.
B, et. 5, ap. 82, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HELLO HOLIDAYS TRANSPORT

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
151C), albastru (pantone 7460C)

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05817
(151) 24/08/2016
(732) S.C. DUOTEX BEBE S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 11, birou 9, Jud. Iaşi, ,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

BEBETEX

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

270501; 290112;  

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

12 Scaune de siguranţă pentru copii şi
bebeluşi pentru folosire în vehicule, pentru
transport (scaune auto copii), centuri de
siguranţă pentru scaune auto copii, suporturi
mobile pentru scaune şi fotolii auto pentu
copii şi bebeluşi; huse şi piese detaşabile
pentru scaune şi fotolii auto pentru copii;
cărucioare şi părti ale acestora, pentru copii,
inclusiv huse de protecţie şi plase, pentru
acestea.
20 Premergătoare.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: scaune de siguranţă
auto pentru copii şi bebeluşişi părţi ale

acestora, centuri de siguranţă pentru scaune
auto copii, premergătoare, cărucioare şi părti
ale acestora, jucării, jocuri (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; inclusiv
comert online; publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05800
(151) 24/08/2016
(732) S.C. IYP ROMANIA S.R.L., Str.

Alex Moruzzi nr. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  M I H A E L A
GĂVENEA, Str. Poet Panait Cerna nr.
10, bl. M43, sc. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Cuppings CUSTOM COFFEE BLENDS

 
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

020912; 110304; 270112; 270501;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
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35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod (cu excepţia transportului lor),
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en-gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05801
(151) 24/08/2016
(732) S.C. PERFECT VISION INT

S.R.L., Str. Arcusului nr. 15, Camera
3, et. 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

N.STAR FASHION EYEWEAR
  
(531) Clasificare Viena:010102; 270315;

270501; 270508;  

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

9 Ochelari; ochelari de soare; ochelari
corectori; suporturi pentru ochelari; apărători

pentru ochelari; rame pentru ochelari.
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor(cu
excepţia transportului lor), a următoarelor
produse: ochelari, ochelari de soare, ochelari
corectori, suporturi pentru ochelari, apărători
pentru ochelari, rame pentru ochelari pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05808
(151) 24/08/2016
(732) PANĂ DENISA-IOANA, Str.

Răscoala 1907 nr. 12, bl. 10, sc. 4, et.
1, ap. 110, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Misstio boutique
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

270506;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 24/08/2016

8

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05809
(151) 24/08/2016
(732) FLUERAŞ MILUŢĂ, Bd. Timişoara

nr. 89, bl. C1.11, sc. D, et. 2, ap. 65,
061327, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MILUŢĂ FLUERAŞ

  
(531) Clasificare Viena:260304; 260725;

270501; 270502;  

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

41 Fotografie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05810
(151) 24/08/2016
(732) S.C. DON PEDRO S.R.L., Str. Linia

nr. 14, judeţul Vâlcea, , COMUNA
BUDEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Luva

(591) Culori revendicate:Pantone 7508C

  
(531) Clasificare Viena:020901; 090110;

270501; 290107;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; şerveţele de masă din hârtie,
batistuţe din hârtie, hârtie igienică, prosoape
de bucătărie din hârtie, şerveţele umede din
hârtie; tiparituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
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sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 3 şi 16 (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05811
(151) 24/08/2016
(732) S.C. DON PEDRO S.R.L., Str. Linia

nr. 14, judeţul Vâlcea, , COMUNA
BUDEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

foxia

(591) Culori revendicate:Pantone Black C,
Pantone 1655 C

  

(531) Clasificare Viena:270501; 270505;
270507; 290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; şerveţele de masă din hârtie,
batistuţe din hârtie, hârtie igienică, prosoape
de bucătărie din hârtie, şerveţele umede din
hârtie; tiparituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 3 şi 16 (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05812
(151) 24/08/2016
(732) S.C. DON PEDRO S.R.L., Str. Linia

nr. 14, judeţul Vâlcea, , COMUNA
BUDEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

EL CAPITAN

(591) Culori revendicate:Pantone Black C,
Pantone 110 C

  
(531) Clasificare Viena:020102; 020116;

020123; 270501; 270502; 270510;
290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; şerveţele de masă din hârtie,
batistuţe din hârtie, hârtie igienică, prosoape
de bucătărie din hârtie, şerveţele umede din
hârtie; tiparituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);

materiale plastice pentru ambalaj.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 3 şi 16 (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05802
(151) 24/08/2016
(732) S.C. DCR TEX S.R.L., Str. Aurel

Vlaicu nr. 166, ap. NOU, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

DCR TEX

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din dantelă şi broderie, panglici şi
şnururi, nasturi, capse, copci, ace şi ace cu
gămălie, flori artificiale, fermoare, decoraţiuni
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din articole textile, închizători pentru rochii,
pene (accesorii de îmbrăcăminte), franjuri,
benzi de prindere cu scai, paiete; benzi pentru
rejanse, ciucuri de draperii, degetare,
ornamente pentru îmbrăcăminte, catarame de
curele, accesorii pentru păr (exceptând
transportul), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să Ie achiziţioneze cât mai comod, prin
magazinele en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; regruparea în
avantajul terţilor a ţesăturilor si produselor
textile; cuverturi de pat şi feţe de masă,
materiale textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, pături pentru pat, lenjerii;
brocart, pânză, stambă, tifon, ţesături din
bumbac, crep (material textile), crepon;
draperii, damasc; perdele, fetru flannel
(ţesătură) fineti, tifon (ţesătură) ţesătură de
cânepă, mătase (ţesătură) feţe de masă, nu din
hârtie, tafta (ţesătură), tul, material textil
pentru umpluturi, catifea; ţesătură din lână,
zefir (ţesătură), fire de uz textil (exceptând
transportul), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazinele en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; prezentarea de
produse; târguri şi expoziţiicu caracter
publ ic i ta r  s i  comercia l ;  serv ic i i
deimport-export; servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publcitate online,
promoţii, informaţii comerciale.
39 Servicii de transport; ambalare, depozitare
şi livrare a produselor din dantelă şi broderie,
panglici şi şnururi, nasturi, capse, copci, ace şi
ace cu gămălie, flori artificiale, fermoare,
decoraţiuni din articole textile, închizători
pentru rochii, pene (accesorii de

îmbrăcăminte), franjuri, benzi de prindere cu
scai, paiete, benzi pentru rejanse, ciucuri de
draperii, degetare, ornamente pentru
îmbrăcăminte, catarame de curele, accesorii
pentru păr, ţesături şi produse textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă, materiale
textile pentru baie, exceptând îmbrăcămintea,
pături pentru pat, lenjerii, brocart, pânză,
stambă, tifon, ţrsături din bumbac, crep
(material textil), crepon, draperii, damasc,
perdele, fetru, flannel (ţesătură), finet, tifon
(ţesătură), ţesătură de cânepă, mătase
(ţesătură), feţe de masă, nu din hârtie, tafta
(ţesătură), tul, material textil pentru umpluturi,
catifea, ţesătură din lână, zefir (ţesătură), fire
de uz textil

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05803
(151) 24/08/2016
(732) SPEGALSCHI GEORGE, Str. Calea

Şerban Vodă nr. 86, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
Str. Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP 1
CP 52 BUZĂU

(540)

ZEN SUSHI

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:030924; 261301;

270303; 270501; 270502; 290103;  
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(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05804
(151) 24/08/2016
(732) S.C. DAB-IT COMPUTERS S.R.L.,

Str. Centura Est 30, jud. Timiş, ,
DUMBRAVIŢA ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)

DAB it

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270315;

270505; 270522; 290112;  

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

9 Calculatoare, echipamente IT.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
on-line, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale.
42 Crearea şi menţinere de pagini (site-uri
web).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05805
(151) 24/08/2016
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Love At First Sip

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05806
(151) 24/08/2016
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Experience WaterLove

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05807
(151) 24/08/2016
(732) S . C .  Z E N Y T H

PHARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Petru Rareş nr. 50A, jud. Neamţ,
617505, ALEXANDRU CEL BUN
ROMANIA 

(540)

ZENYTH PREMIUM
NUTRICOSMETICS Beauty Help ULTRA-
COMPLEX 9-IN-1 COLLAGEN FORMULA
STRAWBERRY Collagen, Hyaluronic Acid,
Phytoceramides, Resveratrol, Super Natural
VitaminE, Astaxanthin, Coenzyme Q10,
Vitamin C, MSM
  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

270501;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04226
(151) 11/01/2010
(732) XCELENS INTERNATIONAL

SAGL, Via Soldini, 10, CH-6830,
CHIASSO ELVETIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

GENYAL

 (531) Clasificare Viena:050516; 050520;
050521; 270501;  

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

3 Săpunuri; produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni de păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Dispozitive medicale sub formă de gel
"filler" de umplere pe bază de acid hialuronic
pentru injecţii intradermice sau subcutanate,
pentru cumpărarea şi utilizarea unică şi
exclusivă de către medici şi operatori
profesionişti specializaţi în sectorul medical.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la dep. M/2016/05282 din 27/07/2016, publicat în 03/08/2016,dintr-o 

eroare materialã în clasa 16 a fost omis termenul papetãrie. Deci clasa 16

cuprinde urmãtoarele: Adezivi (materiale colante) pentru papetãrie sau menaj; 

bandã adezivã (papetãrie).


