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Cereri m|rci publicate în 04.03.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 01291

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
26/02/2016 DITETICA MED S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
NUTRISLIM

2 M 2016 01330

26/02/2016 II MILOS MARIA CARLA

DESIGN BY HER

3 M 2016 01331

26/02/2016 II MILOS MARIA CARLA

BEAUTY DECOR

4 M 2016 01332

26/02/2016 ROMEXPO S.A.
S.C. EUROEXPO FAIRS S.R.L.

pack expo

5 M 2016 01333

26/02/2016 S.C. BIOFARM S.A.

DULCENAT ÔTEVIE-GUSTUL
VERDE

6 M 2016 01334

26/02/2016 S.C. HORIZON 2000 S.R.L.

MANCHESTER

7 M 2016 01335

26/02/2016 S.C. HORIZON 2000 S.R.L.

WESTCHESTER

8 M 2016 01336

26/02/2016 S.C. DIJEC S.R.L.

REGALUSSO DAL 1991 REGALI
PER MOMENTI SPECIALI

9 M 2016 01337

26/02/2016 VUCA EMIL GABRIEL

Artemis legal insolvency

10 M 2016 01338

26/02/2016 VUCA EMIL GABRIEL

V Vuc| & Asociatii

11 M 2016 01339

26/02/2016 S.C. RUVIX MEDIA S.R.L.

RUVIX

12 M 2016 01340

26/02/2016 NICULAE CRISTIAN
COZMA ADRIAN-FLORIN
D{ESCU IOAN

COCKAIGNE

13 M 2016 01341

26/02/2016 BOCÔAN BOGDAN DORU

il Consigliere

14 M 2016 01342

26/02/2016 CENTRUL NAÚIONAL DE
TRAINING EDUEXPERT

EDUEXPERT

15 M 2016 01343

26/02/2016 S.C. AZAYO TRADE S.R.L.

VISION EXPO SYSTEMS

16 M 2016 01344

26/02/2016 PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Marlboro XL touch clear caps

17 M 2016 01345

26/02/2016 JIANU MARIA

The Universal Advisers

18 M 2016 01346

26/02/2016 BIOFARMA

VALUABLE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 01347

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
26/02/2016 PETROSEL CARMEN - DORINA

Denumire
Marc|
(540)
Anticinism social: Omul inaintea
Profitului - Cea mai profitabila
alegere!

20 M 2016 01348

26/02/2016 S.C. PET PRODUCT S.R.L.

R{SF{ÚUL GUSTULUI
AUTENTIC ENJOY România

21 M 2016 01349

26/02/2016 S.C. PET PRODUCT S.R.L.

R|sf|Ûul gustului autentic

22 M 2016 01350

26/02/2016 PALOMA IMPEX S.R.L.

Paloma Shop

23 M 2016 01351

26/02/2016 S.C. COMANDI S.R.L.

Pensiunea Mario

24 M 2016 01352

26/02/2016 IGNAT OVIDIU

Galactic Lines Noi la serviciu,
avantaj tu

25 M 2016 01353

26/02/2016 IGNAT OVIDIU

INTEX DESIGN

26 M 2016 01354

26/02/2016 ZORCA ROXANA-ISABELLA
ZORCA SORIN

Z Wellness & SPA
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pat; cuverturi de masă.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 01291
(151) 26/02/2016
(732) DITETICA MED S.R.L., B-dul
Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, sc. 1, et.
4, ap. 10, sector 4, 040121,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
NUTRISLIM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01331
(151) 26/02/2016
(732) II MILOS MARIA CARLA, Str.
Zona-Gării nr. 0, Judeţul
Caraş-Severin, 325600, ORAVIŢA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01330
(151) 26/02/2016
(732) II MILOS MARIA CARLA, Str.
Zona-Gării nr. 0, Judeţul
Caraş-Severin, 325600, ORAVIŢA
ROMANIA
(540)

BEAUTY DECOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
22 Frânghii şi sfori; materiale de capitonare şi
de umplutură (cu excepţia hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute; corturi,

DESIGN BY HER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
22 Frânghii şi sfori; materiale de capitonare şi
de umplutură (cu excepţia hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute; corturi,
marchize şi prelate; plase; vele; saci.
23 Fire de uz textil.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 26.02.2016

marchize şi prelate; plase; vele; saci.
23 Fire de uz textil.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 01348
(151) 26/02/2016
(732) S.C. PET PRODUCT S.R.L., B-dul
Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, etaj 7,
ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01347
(151) 26/02/2016
(732) PETROSEL CARMEN - DORINA,
Intrarea Aurora nr. 17A, ap. 5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Anticinism social: Omul inaintea
Profitului - Cea mai profitabila alegere!

RĂSFĂŢUL GUSTULUI AUTENTIC
ENJOY România

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
300C), roşu
(531) Clasificare Viena:020901; 020919;
250113; 250125; 260106; 260114;
260118; 260121; 270112; 270502;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Hrană pentru animale; obiecte comestibile
de mestecat pentru animale; băuturi pentru
animalele de companie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01332
(151) 26/02/2016
(732) ROMEXPO S.A., B-dul Marasti nr.
65-67, sector 1, 011465, BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) S.C. EUROEXPO FAIRS S.R.L.,
Str. Moise Nicoară, Nr.20, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01349
(151) 26/02/2016
(732) S.C. PET PRODUCT S.R.L., B-dul
Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, etaj 7,
ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
Răsfăţul gustului autentic
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Hrană pentru animale; obiecte comestibile
de mestecat pentru animale; băuturi pentru
animalele de companie.

pack expo
(591) Culori revendicate:maro, albastru

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:190103; 260406;
261111; 261125; 270501; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

(210) M 2016 01333
(151) 26/02/2016
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCURESTI ROMANIA
(540)
DULCENAT ŞTEVIE-GUSTUL VERDE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Îndulcitori de sinteză.
5 Produse farmaceutice de uz uman; substanţe
dietetice de uz medical; suplimente
alimentare.
30 Îndulcitori naturali.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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scopuri publicitare şi de vânzare; promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
internet; publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi indeosebi prin internet; servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate, iar
licitaţia are loc pe internet; servicii de vânzare
prin licitaţii online prin internet; servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte;
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte; servicii de
comert cu amănuntul prin comenzi poştale de
accesorii pentru îmbrăcăminte; servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte.

(210) M 2016 01350
(151) 26/02/2016
(732) PALOMA IMPEX S.R.L., Str.
Stejarului nr. 23, judeţul Harghita, ,
GHEORGHENI ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01334
(151) 26/02/2016
(732) S.C. HORIZON 2000 S.R.L., Str.
Ciocârliei nr. 32, camera 1, Comuna
Clinceni, Judeţul Ilfov, SAT
CLINCENI ROMANIA
(540)

Paloma Shop
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), bej (pantone 7502C), negru
(531) Clasificare Viena:090903; 090905;
260406; 260408; 260416; 260418;
270501; 270508; 290114;

MANCHESTER

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu încălţăminte; servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălţăminte;
regruparea în avantajul terţilor a produselor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte (cu excepţia
transportului lor) permiţînd consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
informare a consumatorilor; servicii de comerţ
electronic, furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01335
(151) 26/02/2016
(732) S.C. HORIZON 2000 S.R.L., Str.
Ciocârliei nr. 32, camera 1, Comuna
Clinceni, Judeţul Ilfov, , SAT
CLINCENI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01336
(151) 26/02/2016
(732) S.C. DIJEC S.R.L., Str. Principală nr.
346, Judeţul Timiş, 307420,
TOPOLOVATU MARE ROMANIA
(540)

WESTCHESTER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01351
(151) 26/02/2016
(732) S.C. COMANDI S.R.L., Str. George
Coşbuc bl. B4, ap. 3, et. 1, judeţul
B a c ă u , 6 0 5 4 0 0 , M OI NE Ş T I
ROMANIA
(540)

REGALUSSO DAL 1991 REGALI PER
MOMENTI SPECIALI
(591) Culori revendicate:negru, auriu, alb
(531) Clasificare Viena:030102; 030117;
250105; 250113; 250119; 270511;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale (necuprinse în alte clase), în special
cupoane cadou, carduri de cadou, etichete
pentru cadouri, funde şi panglici de cadouri
cuprinse în această clasă; pungi, cutii şi coşuri
cuprinse în această clasă; materiale plastice
pentru ambalare (necuprinse în alte clase).
29 Carne, peste, pasări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; oua, lapte
şi produse lactate, uleii şi grăsimi comestibile
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate

Pensiunea Mario
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante (servirea mesei); pensiuni;
rezervări de hoteluri.

˜˜˜˜˜˜˜
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făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
33 Băuturi alcoolice(cu excepţia berii).
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, astfel încât terţii să le cunoască şi
să achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii, sfaturi comerciale şi
servicii de asistenţă comerciale pentru
consumatori; activităţi de import-export cu
produse de tipul celor sus menţionate; lanţ de
magazine şi magazine online pentru cadouri.
39 Transport, în special livrare de cadouri şi
coşuri cadou cu obiecte selectate pentru o
ocazie sau un motiv special; organizarea de
livrări şi livrare de cadouri şi coşuri cadou;
livrarea de mărfuri prin corespondenţă,
inclusiv prin mijloace online; ambalarea şi
depozitarea de coşuri cadou pentru
evenimente diverse.
42 Creare şi menţinere site web propriu.

(210) M 2016 01352
(151) 26/02/2016
(732) IGNAT OVIDIU, Str. Petre Buzatov
nr. 6B, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

Galactic Lines Noi la serviciu, avantaj tu
(591) Culori revendicate:galben (pantone
1235C), roşu (pantone 485C), albastru
(pantone 661C), negru (pantone 6C)
(531) Clasificare Viena:010501; 010502;
010506; 270501; 270502; 270508;
270514; 270519; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în ceea ce priveste: materiale de
construcţii şi elemente din metal, materiale de
construcţii nemetalice, materiale izolante
pentru construcţii, tencuieli, materiale pentru
controlul eroziunii, materiale metalice
refractare pentru construcţii, plăci
fibrolemnoase, materiale adezive pentru
industria construcţiilor; servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în ceea ce priveşte:
materiale metalice de întărire pentru
construcţii, materiale nemetalice ţesute

˜˜˜˜˜˜˜
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pereţi interiori, instalaţii de iluminare electrice
de interior, articole din metal pentru placarea
pereţilor interiori; servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în ceea ce priveşte:
paravane glisante de interior în stil japonez
(fusuma), straturi de finisare decorative pentru
interior (vopsele), mobilier de exterior,
corpuri de iluminat pentru exterior, instalaţii
de iluminat pentru exterior, plăci ceramice
pentru pereţi exteriori, mobilier de uz casnic,
instrumente de uz casnic; comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet; servicii de comert electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vanzare; promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
internet; publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet.
37 Servicii de construcţii; reparaţii de
construcţii; reparaţii în construcţii; construcţii
şi demolări de clădiri; servicii de dezvoltare
imobiliară (construcţii); instalare de schele
pentru construcţii şi platforme pentru lucrări şi
construcţii; lucrări de construcţii de inginerie
civilă; lucrări de izolare a clădirilor
(construcţii); construcţii de clădiri rezidenţiale
şi comerciale; instalare de elemente fabricate
de construcţii; servicii ale contractanţilor
generali în domeniul construcţiilor; servicii de
construcţii referitoare la clădiri pentru
locuinţe; servicii de construcţii referitoare la
clădiri de uz industrial; edificare construcţii
prefabricate; amenajare teritorială pentru
construcţii; servicii de gestiune a lucrărilor de
construcţii; furnizare de informaţii în
domeniul construcţiilor.
42 Servicii de design interior şi exterior;
servicii de consultanţă în materie de design

folosite în construcţii, materiale laminate
nemetalice folosite în construcţii, materiale
plastice expandate folosite în construcţii,
materiale plastice transparente folosite în
construcţii, materiale de construcţii din fibre
minerale, materiale de construcţii nemetalice
pentru nivelare, placaje de piatră (materiale de
construcţii); servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în ceea ce priveşte: marchize din
metal (materiale de construcţii), materiale
folosite la protejarea construcţiilor (vopsele),
materiale folosite la întreţinerea construcţiilor
(vopsele), scânduri din materiale nemetalice
utilizate în construcţii, materiale de etanşare
ignifuge folosite în construcţii, paravane
nemetalice folosite ca materiale de construcţii,
materiale nemetalice de stabilizare folosite la
construcţii; servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în ceea ce priveşte: materiale de
fundatie (nemetalice) folosite în construcţii,
materiale de construcţii pe baza de bitum,
corniere metalice pentru rigips (materiale de
construcţii), materiale din sticlă laminată
folosite în construcţii, materiale de etanşare
pentru îmbinări în construcţii, placări
exterioare din vinil (materiale de construcţii),
materiale de construcţii (metalice) sub formă
de plăci; servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în ceea ce priveşte: materiale de
construcţii (metalice) sub formă de foi,
materiale de construcţii (metalice) sub formă
de panouri, materiale de construcţii din beton
armat cu materiale plastice şi fibră de sticlă,
rosturi de dilataţie din materiale nemetalice
folosite în construcţii, materiale textile
neţesute realizate din fibre sintetice destinate
utilizării în industria construcţiilor; servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în ceea ce
priveşte: obiecte din faianţă, gresie, blocuri şi
suprafeţe de pavaj din gresie ceramică,
mobilier de interior, pereţi interiori din
materiale nemetalice, plăci ceramice pentru
9
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(pantone 394C), verde închis (pantone
349C)

interior; servicii de design interior şi servicii
conexe de informare şi consiliere; proiectarea
(designul) spaţiului interior; design
arhitectural; design arhitectural pentru
decoraţiuni interioare; design arhitectural
pentru decoraţiuni exterioare; proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor; servicii
de design arhitectural pentru expoziţii; design
industrial; design de mobilier.

(531) Clasificare Viena:010515; 020904;
070124; 070125; 071522; 270501;
270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în ceea ce priveşte: materiale de
construcţii şi elemente din metal, materiale de
construcţii nemetalice, materiale izolante
pentru construcţii, tencuieli, materiale pentru
controlul eroziunii, materiale metalice
refractare pentru construcţii, plăci
fibrolemnoase, materiale adezive pentru
industria construcţiilor; servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în ceea ce priveşte:
materiale metalice de întărire pentru
construcţii, materiale nemetalice ţesute
folosite în construcţii, materiale laminate
nemetalice folosite în construcţii, materiale
plastice expandate folosite în construcţii,
materiale plastice transparente folosite în
construcţii, materiale de construcţii din fibre
minerale, materiale de construcţii nemetalice
pentru nivelare, placaje de piatră (materiale de
construcţii); servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în ceea ce priveşte: marchize din
metal (materiale de construcţii), materiale
folosite la protejarea construcţiilor (vopsele),
materiale folosite la întreţinerea construcţiilor
(vopsele), scânduri din materiale nemetalice
utilizate în construcţii, materiale de etanşare
ignifuge folosite în construcţii, paravane
nemetalice folosite ca materiale de construcţii,
materiale nemetalice de stabilizare folosite la
construcţii; servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în ceea ce priveşte: materiale de
fundatie (nemetalice) folosite în construcţii,
materiale de construcţii pe baza de bitum,

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01353
(151) 26/02/2016
(732) IGNAT OVIDIU, Str. Petre Buzatov
nr. 6B, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

INTEX DESIGN
(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
7409C), albastru (pantone 653C), roz
(pantone 709C), grena (pantone
193C), verde (pantone 360C), galben
10
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electronice şi îndeosebi prin internet.
37 Servicii de construcţii; reparaţii de
construcţii; reparaţii în construcţii; construcţii
şi demolări de clădiri; servicii de dezvoltare
imobiliară (construcţii); instalare de schele
pentru construcţii şi platforme pentru lucrări şi
construcţii; lucrări de construcţii de inginerie
civilă; lucrări de izolare a clădirilor
(construcţii); construcţii de clădiri rezidenţiale
şi comerciale; instalare de elemente fabricate
de construcţii; servicii ale contractanţilor
generali în domeniul construcţiilor; servicii de
construcţii referitoare la clădiri pentru
locuinţe; servicii de construcţii referitoare la
clădiri de uz industrial; edificare construcţii
prefabricate; amenajare teritorială pentru
construcţii; servicii de gestiune a lucrărilor de
construcţii; furnizare de informaţii în
domeniul construcţiilor.
42 Servicii de design interior şi exterior;
servicii de consultanţă în materie de design
interior; servicii de design interior şi servicii
conexe de informare şi consiliere; proiectarea
(designul) spaţiului interior; design
arhitectural; design arhitectural pentru
decoraţiuni interioare; design arhitectural
pentru decoraţiuni exterioare; proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor; servicii
de design arhitectural pentru expoziţii; design
industrial; design de mobilier.

corniere metalice pentru rigips (materiale de
construcţii), materiale din sticlă laminată
folosite în construcţii, materiale de etanşare
pentru îmbinări în construcţii, placări
exterioare din vinil (materiale de construcţii),
materiale de construcţii (metalice) sub formă
de plăci; servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în ceea ce priveşte: materiale de
construcţii (metalice) sub formă de foi,
materiale de construcţii (metalice) sub formă
de panouri, materiale de construcţii din beton
armat cu materiale plastice şi fibră de sticlă,
rosturi de dilataţie din materiale nemetalice
folosite în construcţii, materiale textile
neţesute realizate din fibre sintetice destinate
utilizării în industria construcţiilor; servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în ceea ce
priveşte: obiecte din faianţă, gresie, blocuri şi
suprafeţe de pavaj din gresie ceramică,
mobilier de interior, pereţi interiori din
materiale nemetalice, plăci ceramice pentru
pereţi interiori, instalaţii de iluminare electrice
de interior, articole din metal pentru placarea
pereţilor interiori; servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în ceea ce priveşte:
paravane glisante de interior în stil japonez
(fusuma), straturi de finisare decorative pentru
interior (vopsele), mobilier de exterior,
corpuri de iluminat pentru exterior, instalaţii
de iluminat pentru exterior, plăci ceramice
pentru pereţi exteriori, mobilier de uz casnic,
instrumente de uz casnic; comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet; servicii de comert electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vanzare; promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
internet; publicitate prin intermediul mediilor

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01346
(151) 26/02/2016
(732) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284,
SURESNES CEDEX FRANTA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 01338
(151) 26/02/2016
(732) VUCA EMIL GABRIEL, Str.
General Henry Mathias Berthelot nr.
16, judeţul Giurgiu, GIURGIU
ROMANIA
(540)

V Vucă & Asociatii
VALUABLE

(531) Clasificare Viena:250113; 270501;
270502; 270512; 270521;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Anchete, sondaje de opinie şi studii
statistice în domeniul medical şi farmaceutic
(cu rol de promovare), compilarea şi
colectarea informaţiilor ştiinţifice,
farmaceutice sau medical în cadrul unor baze
de date pe calculator.
42 Serviciide cercetare ştiinţifică în domeniul
medical, şi anume studii medicale şi studii
clinice.
44 Servicii de informare în domeniul
farmaceutic şi medical, servicii medicale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01339
(151) 26/02/2016
(732) S.C. RUVIX MEDIA S.R.L., Str.
Cireşului nr. 7, camera 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01341
(151) 26/02/2016
(732) BOCŞAN BOGDAN DORU, nr.
1122D, judeţul Prahova, , SAT
PĂULEŞTI (COMUNA PĂULEŞTI)
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

il Consigliere
(591) Culori revendicate:violet
(531) Clasificare Viena:020904; 240108;
270501; 270502; 290105;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Asistenţă, consiliere şi consultanţă privind
analiză comercială; asistenţă, consiliere şi
consultanţă privind planificarea comercială;
asistenţă, consiliere şi consultanţă privind
organizarea comercială; consiliere cu privire
la analiza obiceiurilor de cumpărare şi
nevoilor clienţilor, oferită prin date senzoriale,
precum şi referitoare la calitate şi cantitate;
furnizare de informaţii şi consiliere pentru
clienţi cu privire la selecţia produselor şi
articolelor de achiziţionat; furnizare de

RUVIX
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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servicii de consiliere în marketing pentru
producători; servicii de consiliere, consultanţă
şi informare în afaceri; servicii de consiliere
referitoare la tranzacţii comerciale; furnizare
de servicii de consiliere privind marketingul;
servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de consultanţă pentru
conducerea afacerilor; analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare; consultanţă
privind managementul riscului (afaceri);
servicii pentru dezvoltarea strategiei de
afaceri; analize şi rapoarte statistice; întocmire
de rapoarte de marketing; servicii de import şi
export; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
36 Analiză şi consultanţă financiară.
41 Furnizarea serviciilor de instruire în
materie de tehnici de comunicare.

(210) M 2016 01337
(151) 26/02/2016
(732) VUCA EMIL GABRIEL, Str.
General Henry Mathias Berthelot nr.
16, judeţul Giurgiu, , GIURGIU
ROMANIA
(540)

Artemis legal insolvency
(531) Clasificare Viena:230105; 241501;
270501; 270502; 270504; 270508;
270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01342
(151) 26/02/2016
(732) CENTRUL NAŢIONAL DE
TRAINING EDUEXPERT, Str.
Doljului nr. 47, bl. K2, ap. 8, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:pantone 7573C,
galben (pantone 601C), verde
(pantone 367C, 380C), pantone 7739C

EDUEXPERT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Tratament cosmetic; servicii de tratare a
celulitei; servicii personale terapeutice
referitoare la indepărtarea celulitei; electroliza
cosmetică; servicii cosmetice de îngrijire
corporală; masaj; masaj şi masaj shiatsu
terapeutic; masaj traditional japonez;
tratamente de fitoterapie; servicii de tratament
chirurgical; tratamente cosmetice pentru corp;
tratamente cosmetice pentru ten; tratamente
terapeutice pentru faţă; tratamente terapeutice
pentru corp; tratamente pentru controlul
greutăţii; servicii de tratamente de slăbire;
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului;
servicii de frumuseţe oferite de un centru spa;
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa; servicii de tratamente de
infrumusetare,în special pentru gene; servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, faţă şi
păr; servicii de consultanţă cu privire la
tratamentele de infrumuseţare; servicii de
terapie; terapie ayurvedica; furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecţiunilor
medicale; servicii de bronzare în scopuri
cosmetice (pentru oameni); servicii de drenaj
limfatic; servicii de staţiuni balneare pentru
sănatate; servicii de saună; servicii de
aromaterapie; servicii de acupunctură; servicii
de dietetica; servicii de fizioterapie; servicii
d e mi c r o p i g me n t a r e ; s e r v i c i i d e
microdermabraziune; servicii pentru îngrijirea
picioarelor; servicii pentru scăderea în
greutate; servicii de baruri de oxigen; servicii

(531) Clasificare Viena:050315; 270501;
270502; 270508; 270512; 270517;
290114;

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01354
(151) 26/02/2016
(732) ZORCA ROXANA-ISABELLA, Str.
Nera, nr. 2, bl. OD5, sc. 3, et. 2, ap.
90, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) ZORCA SORIN, Str. Nerva, nr. 2, bl.
OD 5, sc. 3, et. 2, ap. 90, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

Z Wellness & SPA
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metalice neincluse în alte clase; minereuri;
structuri expoziţionale portabile din metal.

dermatologice pentru tratarea afecţiunilor
pielii; servicii consultative privind pierderea
în greutate; servicii personale terapeutice
referitoare la topirea grasimii; servicii de
epilare corporală cu ceara pentru persoane;
servicii de îndepărtare permanentă şi reducere
a părului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01344
(151) 26/02/2016
(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL,
Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHÂTEL ELVETIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01343
(151) 26/02/2016
(732) S.C. AZAYO TRADE S.R.L., Bd.
Republicii nr. 149, bl. 30C, et. 2, ap.
15, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA
(540)

VISION EXPO SYSTEMS
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black C), galben (Pantone
116C)
(531) Clasificare Viena:260418; 261106;
270501; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse

Marlboro XL touch clear caps
(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis, albastru deschis, alb, negru, gri
(531) Clasificare Viena:020904; 250119;
261102; 261113; 270501; 270502;
270511; 290115;
16
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; trabucuri, ţigarete, ţigări de foi, tutun
pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); ţigări
electronice; produse din tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi
componentele lor pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în vederea eliberării de aerosoli
conţinând nicotină pentru inhalare; soluţii
lichide conţinând nicotină pentru utilizare în
ţigări electronice; articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente pentru tutun,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat ţigarete, brichete, chibrituri.

(210) M 2016 01340
(151) 26/02/2016
(732) NICULAE CRISTIAN, Str. Georges
Bizet nr. 3, sc. A, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) COZMA ADRIAN-FLORIN, Bd.
Unirii nr. 33, bl. 33, sc. 1, et. 1, ap. 5,
judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA
(732) DĂESCU IOAN, Str. Maşina de
Pâine nr. 3, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 42,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

COCKAIGNE

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509;

(210) M 2016 01345
(151) 26/02/2016
(732) JIANU MARIA, Aleea Condorului
nr. 8, bl. FE12, sc. A, et. 3, ap. 8,
judeţul Constanţa, 900103,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)
The Universal Advisers

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii; conţinut media; software.
16 Tipărituri; fotografii.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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