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Cereri Mărci publicate în data de 23.12.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06857

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/12/2016 AZITREND DISTRIBUTION S.R.L. AZICAM

Denumire
Marcă
(540)

2 M 2016 08520

19/12/2016 MC SERV LOGISTIC S.R.L.

mvc services

3 M 2016 08521

19/12/2016 MC SERV LOGISTIC S.R.L.

MVC SHAPES

4 M 2016 08527

19/12/2016 S.C. TRIVALENT S.R.L.

Zugraviţa Isabela

5 M 2016 08528

19/12/2016 VLONGA DRAGOŞ

I (love) TiMişoara

6 M 2016 08529

19/12/2016 NOVARTIS AG

DIPPERAM

7 M 2016 08530

19/12/2016 S.C. MOTORISED S.R.L.

MOTORISED Be cool! Be smart !
Be motorised !

8 M 2016 08531

19/12/2016 S.C. MAX FOOD FACTORY S.R.L. FABRICA DE MANCARE

9 M 2016 08532

19/12/2016 CLIMENT ALIN

CLIMENT ART

10 M 2016 08533

19/12/2016 MITITELU MARIN

FESTIVALUL DACO-CELTIC Hunedoara-Romania

11 M 2016 08534

19/12/2016 S.C. AD GATE S.R.L.

MIIO SMILE - Digital Smile Book

12 M 2016 08535

19/12/2016 S.C. EVISION S.R.L.

BEST KIDS

13 M 2016 08536

19/12/2016 S.C. EVISION S.R.L.

BEST KIDS DEZVOLTARE Şl
JOC, TOTUL ÎNTR-UN LOC

14 M 2016 08537

19/12/2016 S.C. PRIME AGRICULTURE
S.R.L.

Prime Agriculture

15 M 2016 08538

19/12/2016 S.C. SMARTECH S.R.L.

SGT- SMART GAMING
TECHNOLOGY

16 M 2016 08539

19/12/2016 S.C. SMARTECH S.R.L.

SAPPHIRE by SGT

17 M 2016 08540

19/12/2016 S.C. SMARTECH S.R.L.
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 08541

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/12/2016 NOATELLI&CO S.R.L.

NOATELLI

19 M 2016 08542

19/12/2016 NOATELLI&CO S.R.L.

NOAPLEX

20 M 2016 08543

19/12/2016 S.C. SABS NETWORK S.R.L.

SABS

21 M 2016 08544

19/12/2016 ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI

Hebe APA MINERALA
NATURALA SÂNGEORZ-BĂI

22 M 2016 08545

19/12/2016 S.C. EXPERT CLEAN PLUS
S.R.L.

perla

23 M 2016 08546

19/12/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

STYLE PE FAZA

24 M 2016 08547

19/12/2016 S.C. VEL PITAR S.A.

Vel Pitar cel dintâi brutar Chef
GOURMAND Pâine tigrată

25 M 2016 08548

19/12/2016 S.C. VEL PITAR S.A.

Vel Pitar cel dintâi brutar Chef
GOURMAND 7 seminţe

26 M 2016 08549

19/12/2016 NISTOR ANDREEA-LAURA

Luna Morgaciova FASHION &
ART

27 M 2016 08550

19/12/2016 BENEFIT IP SPÓLKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPOLKA KOMANDYTOWA

MultiSport

28 M 2016 08551

19/12/2016 TUGUREL MARIUS CRISTIAN

TAICA CONCEPT

29 M 2016 08552

19/12/2016 S.C. VEL PITAR S.A.

VEL PITAR CEL DINTAI
BRUTAR CHEF GOURMAND
PAINE CU IERBURI

30 M 2016 08553

19/12/2016 S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L.

Targul Industrial Bucuresti-TIB

31 M 2016 08554

19/12/2016 S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L.

Targul Tehnic International
Bucuresti-TIB

32 M 2016 08555

19/12/2016 S.C. VEL PITAR S.A.

VEL PITAR CEL DINTAI
BRUTAR CHEF GOURMAND
PAINE CU MALAI SI CURRY

33 M 2016 08556

19/12/2016 B. Braun Melsungen AG

LIPOFLEX

2
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
34 M 2016 08557
35 M 2016 08558

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/12/2016 Zoetis Services LLC

RIMADYL

19/12/2016 B. Braun Melsungen AG

OMEGAFLEX

3
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Marcă
(540)
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(210) M 2016 06857
(151) 19/12/2016
(732) AZITREND DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Tudor Vianu, nr. 25-27,
parter, ap. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 08520
(151) 19/12/2016
(732) MC SERV LOGISTIC S.R.L., Str.
Erou Iancu Nicolae nr. 117, Camera 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA

(540)

(540)

AZICAM
(591) Culori revendicate:albastru, negru
mvc services
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2756C, 2190C)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea sunetului,
imaginilor (camere de supravegheat video);
video înregistratoare (aparate de înregistrare
video).

(531) Clasificare Viena:260304; 270501;
270511; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08521
(151) 19/12/2016
(732) MC SERV LOGISTIC S.R.L., Str.
Erou Iancu Nicolae nr. 117, Camera 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08534
(151) 19/12/2016
(732) S.C. AD GATE S.R.L., Str. Nicolae
Iorga nr. 21, bl. 21-23, ap. 13, Judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)
MIIO SMILE - Digital Smile Book
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

MVC SHAPES
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2756C,2035C), verde (pantone
3385C),roşu (pantone 172C)
(531) Clasificare Viena:260304; 270501;
270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale
sau din materiale plastice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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construcţie (jucării); căluşei; căluţi-balansoar
(jucării); măşti de carnaval; cărţi de joc;
centuri de căţărare; centuri de înot; colaci
pentru scăldat şi înot; plăci de înot; confeti;
jocuri de construcţie; discuri pentru sport;
discuri zburătoare (jucării); patine cu role;
patine cu rotile; patine de gheaţă; aparate de
gimnastică; globuri de sticlă cu zapadă 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; maşinuţe
şi motociclete; scule şi unelte de jucărie;
jucării cu telecomandă; trenuleţe de jucărie şi
accesorii; seturi de construcţie de jucărie;
cuburi de construcţii care pot fi îmbinate
(jucării); laptopuri şi tablete de jucărie;
machete sub formă de jucării; jucării de pluş;
jucării pentru sugari; roboţi 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 şah; sănii
(articole de sport); schiuri; pistoale şi arme de
jucărie; jocuri de societate; triciclete şi
trotinete (articole de joacă); tobogane
(echipamente pentru spaţii de joacă);
trambuline; balansoare (echipamente pentru
spaţii de joacă); jucării gonflabile; castele
gonflabile pentru copii; cutii cu nisip (articole
de joacă); săniuţe (articole de joacă); role şi
plăci de skateboard; piscine (articole de jocuri
sau de sport); zăpadă artificială pentru pomul
de Crăciun; zaruri; zmeie.
35 Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

(210) M 2016 08535
(151) 19/12/2016
(732) S.C. EVISION S.R.L., Str. Eugen
Ionesco nr.40, ap.6, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)
BEST KIDS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Softuri educaţionale destinate copiilor.
16 Articole de papetărie şi accesorii educative
(papetărie); hârtie şi carton; materiale şi
mijloace pentru decorare şi artă; produse de
imprimerie; produse din hârtie de unică
folosinţă; penare; truse pentru scris (penare);
rechizite şcolare; instrumente pentru scris,
desen şi colorat; acuarele; lipici pentru
papetărie; lipici cu sclipici; adezivi; plastilină;
albume; cărţi; cărţi de desen; materiale şi
manuale didactice; calendare; componente
pentru modelism; tabele aritmetice; table
şcolare.
18 Ghiozdane şcolare; rucsacuri.
28 Jocuri şi jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun; clopoţei pentru pomul de Crăciun;
aparate pentru exerciţii fizice; apărători de cot
(articole de sport); aparători de genunchi
(articole de sport); apărători de tibie (articole
de sport); arcuri de tir; arme de scrimă;
balansoare; baloane pentru jocuri; bastoane
pentru majorete; păpuşi şi accesorii; biberoane
pentru păpuşi; camere de păpuşi; case de
păpuşi; îmbrăcăminte de păpuşi; blocuri de
6
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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, maşinuţe
şi motociclete, scule şi unelte de jucărie,
jucării cu telecomandă, trenuleţe de jucărie şi
accesorii, seturi de construcţie de jucărie,
cuburi de construcţii care pot fi îmbinate
(jucării), laptopuri şi tablete de jucărie,
machete sub formă de jucării, jucării de plus,
jucării pentru sugari, roboţi 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 şah, sănii
(articole de sport), schiuri, pistoale şi arme de
jucărie, jocuri de societate, triciclete şi
trotinete (articole de joacă), tobogane
(echipamente pentru spaţii de joacă),
trambuline, balansoare (echipamente pentru
spaţii de joacă), jucării gonflabile, castele
gonflabile pentru copii, cutii cu nisip (articole
de joacă), săniuţe (articole de joacă), role şi
placi de skateboard, piscine (articole de jocuri
sau de sport), zăpadă artificială pentru pomul
de Crăciun, zaruri, zmeie permitând clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă,
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul pentru articole bebe,
respectiv: cărucioare copii, scaune auto, centre
de activităţi, balansoare şi leagane, patuturi şi
ţarcuri, saci de dormit, interfoane şi
videofoane, premergătoare, marsupii, scaune
de masă, jucării pentru dentiţie, jucării
zornăitoare permiţând clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, prin

pentru: softuri educaţionale destinate copiilor,
articole de papetărie şi accesorii educative,
hârtie şi carton, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, produse de imprimerie,
produse din hârtie de unică folosinţă, penare,
truse pentru scris (penare), rechizite şcolare,
instrumente pentru scris, desen şi colorat,
acuarele, lipici pentru papetărie, lipici cu
sclipici, adezivi, plastilină, albume, cărţi, cărţi
de desen, materiale şi manuale didactice,
calendare, componente pentru modelism,
tabele aritmetice, table şcolare, ghiozdane
şcolare şi rucsacuri permiţând clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul pentru: jocuri şi
jucării, articole de gimnastică şi de sport,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, clopoţei pentru pomul de Crăciun,
aparate pentru exerciţii fizice, aparători 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, păpuşi şi accesorii, biberoane
pentru păpuşi, camere de păpuşi, case de
păpuşi, îmbrăcăminte de păpuşi, blocuri de
construcţie (jucării), caluşei, căluţi-balansoar
(jucării), măşti de carnaval, cărţi de joc,
centuri de căţărare, centuri de înot, colaci
pentru scăldat şi înot, plăci de înot, confeti,
jocuri de construcţie, discuri pentru sport,
discuri zburătoare (jucării), patine cu role,
patine cu rotile, patine de gheaţă, aparate de
gimnastică, globuri de sticlă cu zăpadă 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
7
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electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web; comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul pentru articole gravide şi mamici,
respectiv: pompe de sân, accesorii alăptare,
tampoane de sân, aparate de masaj, centuri
abdominale, perne şi saltele electrice,
cosmetice gravide şi mămici, articole de
îmbrăcăminte mămici, accesorii pentru
mamici şi gravide permiţând clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul pentru haine copii,
costume şi măşti, încălţăminte copii, accesorii
de plajă permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web; comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul pentru tapet pentru copii, covoare
copii, cutii jucării, pătuţuri copii, fotolii, mese,
scaune copii, birouri şi mobilier copii,
accesorii pentru camera copilului permiţând
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web;
prezentare de produse; târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial; servicii de
import-export; servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online,
promoţii, informaţii comerciale.

magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul pentru jucării de
exterior şi grădină, respectiv: triciclete,
trotinete, biciclete copii, accesorii biciclete,
vehicule cu pedale, vehicule cu acumulatori,
căsuţe şi spaţii de joacă, tobogane şi leagane,
gonflabile şi piscine, jucării zburătoare, jucării
de nisip şi plajă, jocuri de grădină, saniuţe şi
articole de iarna, accesorii jucării de exterior
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web; comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul pentru articole de igienă şi
siguranţă, respectiv: aparate de aerosoli,
sterilizatoare şi accesorii, aspiratoare nazale şi
accesorii, termometre, tensiometre, măsuţe de
înfăşat, articole de baie, umidificatoare şi
purificatoare, cântare bebeluşi, cosmetice copii
şi bebeluşi, scutece, accesori igienă şi sănătate,
articole de siguranţă pentru uşi, colţuri, prize
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web; comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul pentru alimentaţia copilului,
respectiv: recipiente mâncare, veselă,
tacâmuri, bavete, termosuri şi accesorii,
biberoane şi tetine, suzete şi accesorii, cântare
de bucătărie, încălzitoare biberoane, roboţi de
bucătărie şi accesorii, accesorii alimentaţie
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă, sau prin mijloace

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08552
(151) 19/12/2016
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.
22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA

(210) M 2016 08553
(151) 19/12/2016
(732) S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L., Str.
Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B,
ap. 120, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
(540)
Targul Industrial Bucuresti-TIB
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; organizarea de
târguri şi expoziţii de maşini, utilaje,
tehnologii cu scop publicitar şi comercial;
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor pentru terţi.

VEL PITAR CEL DINTAI BRUTAR
CHEF GOURMAND PAINE CU IERBURI
(591) Culori revendicate:verde, gri, galben,
albastru, roşu

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020101; 050315;
050316; 250119; 260118; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

9
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(210) M 2016 08554
(151) 19/12/2016
(732) S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L., Str.
Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B,
ap. 120, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 08555
(151) 19/12/2016
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.
22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA
(540)

(540)
Targul Tehnic International
Bucuresti-TIB
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; organizarea de
târguri şi expoziţii de maşini, utilaje,
tehnologii cu scop publicitar şi comercial;
administrarea comercială a licenţelor,
produselor şi serviciilor pentru terţi.

VEL PITAR CEL DINTAI BRUTAR
CHEF GOURMAND PAINE CU MALAI
SI CURRY
(591) Culori revendicate:gri,
albastru, roşu, verde, negru

˜˜˜˜˜˜˜

galben,

(531) Clasificare Viena:020101; 050702;
250119; 260118; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

10
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desen şi colorat; acuarele; lipici pentru
papetărie; lipici cu sclipici; adezivi; plastilină;
albume; cărţi; cărţi de desen; materiale şi
manuale didactice; calendare; componente
pentru modelism; tabele aritmetice; table
şcolare.
18 Ghiozdane şcolare; rucsacuri.
28 Jocuri şi jucării; articole de gimnastică şi
de sport; decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun; clopoţei pentru pomul de
Crăciun; aparate pentru exerciţii fizice;
apărători de cot (articole de sport); aparători
de genunchi (articole de sport); apărători de
tibie (articole de sport); arcuri de tir; arme de
scrimă; balansoare; baloane pentru jocuri;
bastoane pentru majorete; păpuşi şi accesorii;
biberoane pentru păpuşi; camere de păpuşi;
case de păpuşi; îmbrăcăminte de păpuşi;
blocuri de construcţie (jucării); căluşei;
căluţi-balansoar (jucării); măşti de carnaval;
cărţi de joc; centuri de căţărare; centuri de
înot; colaci pentru scăldat şi înot; plăci de
înot; confeti; jocuri de construcţie; discuri
pentru sport; discuri zburătoare (jucării);
patine cu role; patine cu rotile; patine de
gheaţă; aparate de gimnastică; globuri de
sticlă cu zapadă 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; maşinuţe şi motociclete; scule şi unelte
de jucărie; jucării cu telecomandă; trenuleţe
de jucărie şi accesorii; seturi de construcţie de
jucărie; cuburi de construcţii care pot fi
îmbinate (jucării); laptopuri şi tablete de
jucărie; machete sub formă de jucării; jucării
de pluş; jucării pentru sugari; roboţi de
jucărie; figurine de jucărie; jucării adaptate

(210) M 2016 08536
(151) 19/12/2016
(732) S.C. EVISION S.R.L., Str. Eugen
Ionesco nr.40, ap.6, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

BEST KIDS DEZVOLTARE Şl JOC,
TOTUL ÎNTR-UN LOC
(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
gri, negru (pantone 716, 143, 718, 160,
453, 451, 426)
(531) Clasificare Viena:030116; 030124;
090319; 270501; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Softuri educaţionale destinate copiilor.
16 Articole de papetărie şi accesorii educative
(papetărie); hârtie şi carton; materiale şi
mijloace pentru decorare şi artă; produse de
imprimerie; produse din hârtie de unică
folosinţă; penare; truse pentru scris (penare);
rechizite şcolare; instrumente pentru scris,
11
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(articole de sport), apărători de tibie (articole
de sport), arcuri de tir, arme de scrimă,
balansoare, baloane pentru jocuri, bastoane
pentru majorete, păpuşi şi accesorii, biberoane
pentru păpuşi, camere de păpuşi, case de
păpuşi, îmbrăcăminte de păpuşi, blocuri de
construcţie (jucării), caluşei, căluţi-balansoar
(jucării), măşti de carnaval, cărţi de joc,
centuri de căţărare, centuri de înot, colaci
pentru scăldat şi înot, plăci de înot, confeti,
jocuri de construcţie, discuri pentru sport,
discuri zburătoare (jucării), patine cu role,
patine cu rotile, patine de gheaţă, aparate de
gimnastică, globuri de sticlă cu zăpadă 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, maşinuţe
şi motociclete, scule şi unelte de jucărie,
jucării cu telecomandă, trenuleţe de jucărie şi
accesorii, seturi de construcţie de jucărie,
cuburi de construcţii care pot fi îmbinate
(jucării), laptopuri şi tablete de jucărie,
machete sub formă de jucării, jucării de plus,
jucării pentru sugari, roboţi 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 şah, sănii
(articole de sport), schiuri, pistoale şi arme de
jucărie, jocuri de societate, triciclete şi
trotinete (articole de joacă), tobogane
(echipamente pentru spaţii de joacă),
trambuline, balansoare (echipamente pentru
spaţii de joacă), jucării gonflabile, castele

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 şah; sănii
(articole de sport); schiuri; pistoale şi arme de
jucărie; jocuri de societate; triciclete şi
trotinete (articole de joacă); tobogane
(echipamente pentru spaţii de joacă);
trambuline; balansoare (echipamente pentru
spaţii de joacă); jucării gonflabile; castele
gonflabile pentru copii; cutii cu nisip (articole
de joacă); săniuţe (articole de joacă); role şi
plăci de skateboard; piscine (articole de jocuri
sau de sport); zăpadă artificială pentru pomul
de Crăciun; zaruri; zmeie.
35 Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul
pentru: softuri educaţionale destinate copiilor,
articole de papetărie şi accesorii educative,
hârtie şi carton, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, produse de imprimerie,
produse din hârtie de unică folosinţă, penare,
truse pentru scris (penare), rechizite şcolare,
instrumente pentru scris, desen şi colorat,
acuarele, lipici pentru papetărie, lipici cu
sclipici, adezivi, plastilină, albume, cărţi, cărţi
de desen, materiale şi manuale didactice,
calendare, componente pentru modelism,
tabele aritmetice, table şcolare, ghiozdane
şcolare şi rucsacuri permiţând clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul pentru: jocuri şi
jucării, articole de gimnastică şi de sport,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, clopoţei pentru pomul de Crăciun,
aparate pentru exerciţii fizice, aparători de cot
(articole de sport), apărători de genunchi
12
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accesori igienă şi sănătate, articole de
siguranţă pentru uşi, colţuri, prize permiţând
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web;
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul pentru
alimentaţia copilului, respectiv: recipiente
mâncare, veselă, tacâmuri, bavete, termosuri
şi accesorii, biberoane şi tetine, suzete şi
accesorii, cântare de bucătărie, încălzitoare
biberoane, roboţi de bucătărie şi accesorii,
accesorii alimentaţie permiţând clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul pentru articole
gravide şi mamici, respectiv: pompe de sân,
accesorii alăptare, tampoane de sân, aparate de
masaj, centuri abdominale, perne şi saltele
electrice, cosmetice gravide şi mămici,
articole de îmbrăcăminte mămici, accesorii
pentru mamici şi gravide permiţând clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă,
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul pentru haine copii,
costume şi măşti, încălţăminte copii, accesorii
de plajă permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web; comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul pentru tapet pentru copii, covoare
copii, cutii jucării, pătuţuri copii, fotolii, mese,
scaune copii, birouri şi mobilier copii,

gonflabile pentru copii, cutii cu nisip (articole
de joacă), săniuţe (articole de joacă), role şi
placi de skateboard, piscine (articole de jocuri
sau de sport), zăpadă artificială pentru pomul
de Crăciun, zaruri, zmeie permitând clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă, sau
prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul pentru articole bebe,
respectiv: cărucioare copii, scaune auto, centre
de activităţi, balansoare şi leagane, pătuţuri şi
ţarcuri, saci de dormit, interfoane şi
videofoane, premergătoare, marsupii, scaune
de masă, jucării pentru dentiţie, jucării
zornăitoare permiţând clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web; comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul pentru jucării de exterior şi grădină,
respectiv: triciclete, trotinete, biciclete copii,
accesorii biciclete, vehicule cu pedale,
vehicule cu acumulatori, căsuţe şi spaţii de
joacă, tobogane şi leagăne, gonflabile şi
piscine, jucării zburătoare, jucării de nisip şi
plajă, jocuri de grădină, saniuţe şi articole de
iarnă, accesorii jucării de exterior permiţând
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web;
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul pentru
articole de igienă şi siguranţă, respectiv:
aparate de aerosoli, sterilizatoare şi accesorii,
aspiratoare nazale şi accesorii, termometre,
tensiometre, măsuţe de înfăşat, articole de
baie, umidificatoare şi purificatoare, cântare
bebeluşi, cosmetice copii şi bebeluşi, scutece,
13
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accesorii pentru camera copilului permiţând
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web;
prezentare de produse; târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial; servicii de
import-export; servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online,
promoţii, informaţii comerciale.

(210) M 2016 08558
(151) 19/12/2016
(732) B. Braun Melsungen AG,
Carl-Braun-Strasse 1, 34212,
Melsungen GERMANIA
(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Soluţii medicale perfuzabile pentru nutriţie
parenterală.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; recipiente,
pungi şi dispozitive de stocare pentru soluţii
medicale şi farmaceutice.

(540)
OMEGAFLEX

(210) M 2016 08556
(151) 19/12/2016
(732) B. Braun Melsungen AG,
Carl-Braun-Strasse 1, 34212,
Melsungen GERMANIA
(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
LIPOFLEX

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Soluţii medicale perfuzabile pentru nutriţie
parenterală.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; recipiente,
pungi şi dispozitive de stocare pentru solutii
medicale şi farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(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; minereuri
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal) (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 (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 08557
(151) 19/12/2016
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way,
NJ 07054, Parsippany S.U.A.
(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
RIMADYL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate veterinare antiinflamatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08537
(151) 19/12/2016
(732) S.C. PRIME AGRICULTURE
S.R.L., nr. 187, Judeţul Prahova, ,
LOCALITATEA PLEASA
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

Prime Agriculture
(591) Culori revendicate:maro, alb

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050702; 260416;
270501; 290112;

15
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(210) M 2016 08546
(151) 19/12/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Bd.
Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08547
(151) 19/12/2016
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.
22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA
(540)

(540)
STYLE PE FAZA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou,
baze de date; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media; furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare; organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web; furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

Vel Pitar cel dintâi brutar Chef
GOURMAND Pâine tigrată
(591) Culori revendicate:gri,
albastru, roşu, maro

galben,

(531) Clasificare Viena:020101; 050702;
250119; 260118; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08548
(151) 19/12/2016
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.
22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08549
(151) 19/12/2016
(732) NISTOR ANDREEA-LAURA, Str.
Plevna nr. 57, judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA
(540)

Luna Morgaciova FASHION & ART
Vel Pitar cel dintâi brutar Chef
GOURMAND 7 seminţe
(591) Culori revendicate:gri,
albastru, roşu

(531) Clasificare Viena:260118; 260207;
270501; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; coloranţi; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decoraţiuni, tipografie
şi artă.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
23 Fire de uz textil.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

galben,

(531) Clasificare Viena:020101; 250119;
260118; 270501; 270711; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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seminarii, simpozioane, colocvii, petreceri;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea de competiţii
sportive; servicii de divertisment; informaţii în
materie de divertisment; organizarea de
activităţi sportive cu folosire de echipamente;
organizare de tabere de vacanţă; furnizare de
servicii de recreere şi instruire.
43 Asigurarea de hrană şi băuturi (alimentaţie
publică); cazare temporară; restaurante
(servirea mesei); servicii de catering.

(210) M 2016 08550
(151) 19/12/2016
(732) BENEFIT IP SPÓLKA Z
O G R A N I C Z O N A
ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPOLKA KOMANDYTOWA, Plac
Europejski 2 street, 00-844,
WARSAW POLONIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08551
(151) 19/12/2016
(732) TUGUREL MARIUS CRISTIAN,
Aleea George Cristian Stanciu nr. 3,
bl. V90, sc. 1, et. 3, ap. 12, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) R O M A R K I N T E L L E C T U A L
PROPERTY S.R.L., Sos. Mihai Bravu
nr. 27A, C1, etaj 3, ap. 36, camera 1
BUCURESTI
(540)

MultiSport
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(531) Clasificare Viena:260116; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Închiriere de utilaje publicitare; închiriere
de spaţii publicitare; publicitate; administrarea
programelor de loialitate, dezvoltarea şi
administrarea programelor de loialitate pentru
clienţi şi a programelor de stimulare;
organizarea şi administrarea programelor de
stimulare cu privire la programele de afaceri şi
loialitate; servicii privitoare la cardurile de
loialitate; date referitoare la afaceri
comerciale; sondaje de opinie; administrare de
afaceri; lucrări de birou.
41 Informaţii în materie de recreere; servicii
de cluburi; servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate şi fitness); organizarea şi conducerea
de conferinţe, congrese, competiţii; formare
practică; educaţie fizică; organizare de tabere
sportive; organizare şi coordonare de
seminarii, ateliere de lucru (instruire),

TAICA CONCEPT
(591) Culori revendicate:verde, roz
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;
050314; 270501; 270511; 290112;
(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
18
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sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale; lucrări de birou.

(210) M 2016 08540
(151) 19/12/2016
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.
Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:030724; 090719;
260323; 261113; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software pentru jocuri; software pentru
administrarea de jocuri şi jocuri de noroc
online; software pentru aplicaţii de calculator
cu jocuri şi jocuri de noroc; hardware pentru
jocuri şi jocuri de noroc; componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc;
publicaţii electronice descărcabile referitoare
la jocuri şi jocuri de noroc; programe pentru
jocuri de calculator (software de calculator);
programe pentru jocuri video interactive;
cartuşe pentru jocuri de calculator (software);
cartuşe pentru jocuri video (software);
19
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software de învăţare; aplicaţii software;
software pentru comunităţi de utilizatori;
programe de calculator interactive; software de
comunicaţii; seturi de cartuşe destinate
utilizării cu aparate de jocuri electronice;
calculatoare şi hardware de calculator; servere
de comunicaţii (hardware de calculator);
componente hardware pentru vpn (reţele
private virtuale); hardware pentru server de
acces la reţea; hardware pentru LAN (reţea
locală de operare); hardware pentru reţele de
calculatoare; hardware de calculator folosit la
ingineria de software asistată de calculator.
28 Maşini pentru jocurile de noroc; aparate
pentru jocuri de îndemânare sau noroc; jocuri
mecanice; jocuri; jocuri sportive; jocuri de
manipulare; jocuri mecanice; jocuri muzicale;
jocuri electronice; jocuri de societate; jocuri de
masă; jocuri cu întrebări şi răspunsuri; aparate
pentru jocuri; jocuri electronice de tip arcade;
jocuri de acţiune şi de îndemânare;
componente de joc electronice portabile; jocuri
de calculator portabile; roţi de loterie; bilete de
loterie; maşini cu sloturi (maşini de jocuri);
maşini automate pentru jocuri; maşini de
jocuri recreative acţionate cu monede;
echipamente de jocuri care funcţionează cu
bancnote; maşini de jocuri cu afisaj cu cristale
lichide; jetoane pentru jocuri; aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri; aparate de
jocuri electronice de tip arcade.
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
ridicată; lucrări de birou; servicii de comerţ cu
amănuntul cu privire la hardware de
calculator; servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator; servicii de

comerţ cu ridicata cu privire la software de
calculator; servicii de comerţ cu amănuntul cu
privire la software de calculator.
41 Jocuri de noroc; coordonare de jocuri de
noroc pentru mai mulţi jucători; servicii de
jocuri de noroc; servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc; furnizare de
instalaţii pentru cazinouri şi pentru jocuri;
închiriere de jocuri de cazinou; servicii de săli
de jocuri; servicii de cazino, pariuri şi jocuri
de noroc; instruire cu privire la programe de
calculator; informaţii cu privire la jocuri şi
jocuri de noroc.
42 Proiectare de software; creare şi dezvoltare
de software pentru jocuri video; dezvoltare
software, programare şi implementare;
închirierea hardware-ului şi facilităţilor pentru
calculator; dezvoltarea hardware-ului pentru
computere; servicii de găzduire, software ca şi
serviciu şi închiriere de software; servicii de
duplicare şi conversie a datelor, criptografierea
datelor şi servicii de codificare toate acestea
cu referire la jocurile de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜
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software de învăţare; aplicaţii software;
software pentru comunităţi de utilizatori;
programe de calculator interactive; software
de comunicaţii; seturi de cartuşe destinate
utilizării cu aparate de jocuri electronice;
calculatoare şi hardware de calculator; servere
de comunicaţii (hardware de calculator);
componente hardware pentru VPN (reţele
private virtuale); hardware pentru server de
acces la reţea; hardware pentru LAN (reţea
locală de operare); hardware pentru reţele de
calculatoare; hardware de calculator folosit la
ingineria de software asistata de calculator.
28 Maşini pentru jocurile de noroc; aparate
pentru jocuri de îndemânare sau noroc; jocuri
mecanice; jocuri; jocuri sportive; jocuri de
manipulare; jocuri mecanice; jocuri muzicale;
jocuri electronice; jocuri de societate; jocuri
de masă; jocuri cu întrebări şi răspunsuri;
aparate pentru jocuri; jocuri electronice de tip
arcade; jocuri de acţiune şi de îndemânare;
componente de joc electronice portabile;
jocuri de calculator portabile; roţi de loterie;
bilete de loterie; maşini cu sloturi (maşini de
jocuri); maşini automate pentru jocuri; maşini
de jocuri recreative acţionate cu monede;
echipamente de jocuri care funcţionează cu
bancnote; maşini de jocuri cu afişaj cu cristale
lichide; jetoane pentru jocuri; aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri; aparate de
jocuri electronice de tip arcade.
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; lucrări de birou; servicii de comerţ cu
amănuntul cu privire la hardware de
calculator; servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator; servicii de

(210) M 2016 08538
(151) 19/12/2016
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.
Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

SGT- SMART GAMING
TECHNOLOGY
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software pentru jocuri; software pentru
administrarea de jocuri şi jocuri de noroc
online; software pentru aplicaţii de calculator
cu jocuri şi jocuri de noroc; hardware pentru
jocuri şi jocuri de noroc; componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc;
publicaţii electronice descărcabile referitoare
la jocuri şi jocuri de noroc; programe pentru
jocuri de calculator (software de calculator);
programe pentru jocuri video interactive;
cartuşe pentru jocuri de calculator (software);
cartuşe pentru jocuri video (software);
21
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comerţ cu ridicata cu privire la software de
calculator; servicii de comerţ cu amănuntul cu
privire la software de calculator.
41 Jocuri de noroc; coordonare de jocuri de
noroc pentru mai mulţi jucători; servicii de
jocuri de noroc; servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc; furnizare de
instalaţii pentru cazinouri şi pentru jocuri;
închiriere de jocuri de cazinou; servicii de săli
de jocuri; servicii de cazino, pariuri şi jocuri
de noroc; instruire cu privire la programe de
calculator; informaţii cu privire la jocuri şi
jocuri de noroc.
42 Proiectare de software; creare şi dezvoltare
de software pentru jocuri video; dezvoltare
software, programare şi implementare;
închirierea hardware-ului şi facilităţilor pentru
calculator; dezvoltarea hardware-ului pentru
computere; servicii de găzduire, software ca şi
serviciu şi închiriere de software; servicii de
duplicare şi conversie a datelor, criptografierea
datelor şi servicii de codificare toate acestea
cu referire la jocurile de noroc.

(210) M 2016 08541
(151) 19/12/2016
(732) NOATELLI&CO S.R.L., Str.
A.I.Cuza nr. 25, judeţul Ilfov, , ROŞU
ROMANIA
(540)
NOATELLI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08542
(151) 19/12/2016
(732) NOATELLI&CO S.R.L., Str.
A.I.Cuza nr. 25, judeţul Ilfov, , ROŞU
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
NOAPLEX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08543
(151) 19/12/2016
(732) S.C. SABS NETWORK S.R.L., Str.
Bujori nr. 2, judeţul Iaşi, , Târgu
Frumos ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(210) M 2016 08539
(151) 19/12/2016
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.
Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)
SAPPHIRE by SGT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software pentru jocuri; software pentru
administrarea de jocuri şi jocuri de noroc
online; software pentru aplicaţii de calculator
cu jocuri şi jocuri de noroc; hardware pentru
jocuri şi jocuri de noroc; componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc;
publicaţii electronice descărcabile referitoare
la jocuri şi jocuri de noroc; programe pentru
jocuri de calculator (software de calculator);
programe pentru jocuri video interactive;
cartuşe pentru jocuri de calculator (software);
cartuşe pentru jocuri video (software);
software de învăţare; aplicaţii software;
software pentru comunităţi de utilizatori;
programe de calculator interactive; software
de comunicaţii; seturi de cartuşe destinate
utilizării cu aparate de jocuri electronice;
calculatoare şi hardware de calculator; servere
de comunicaţii (hardware de calculator);
componente hardware pentru VPN (reţele
private virtuale); hardware pentru server de
acces la reţea; hardware pentru LAN (reţea
locală de operare); hardware pentru reţele de

SABS
(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
7579C)
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270519; 270525; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, servicii de franciză
(comerciale), servicii de comerţ a programelor
pentru calculator (software).
42 Proiectare, creare şi dezvoltare a
programelor pentru calculator (software).

˜˜˜˜˜˜˜
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calculatoare; hardware de calculator folosit la
ingineria de software asistata de calculator.
28 Maşini pentru jocurile de noroc; aparate
pentru jocuri de îndemânare sau noroc; jocuri
mecanice; jocuri; jocuri sportive; jocuri de
manipulare; jocuri mecanice; jocuri muzicale;
jocuri electronice; jocuri de societate; jocuri de
masă; jocuri cu întrebări şi răspunsuri; aparate
pentru jocuri; jocuri electronice de tip arcade;
jocuri de acţiune şi de îndemânare;
componente de joc electronice portabile; jocuri
de calculator portabile; roţi de loterie; bilete de
loterie; maşini cu sloturi (maşini de jocuri);
maşini automate pentru jocuri; maşini de
jocuri recreative acţionate cu monede;
echipamente de jocuri care funcţionează cu
bancnote; maşini de jocuri cu afişaj cu cristale
lichide; jetoane pentru jocuri; aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri; aparate de
jocuri electronice de tip arcade.
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; lucrări de birou; servicii de comerţ cu
amănuntul cu privire la hardware de
calculator; servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator; servicii de
comerţ cu ridicata cu privire la software de
calculator; servicii de comerţ cu amănuntul cu
privire la software de calculator.
41 Jocuri de noroc; coordonare de jocuri de
noroc pentru mai mulţi jucători; servicii de
jocuri de noroc; servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc; furnizare de
instalaţii pentru cazinouri şi pentru jocuri;
închiriere de jocuri de cazinou; servicii de săli
de jocuri; servicii de cazino, pariuri şi jocuri
de noroc; instruire cu privire la programe de

calculator; informaţii cu privire la jocuri şi
jocuri de noroc.
42 Proiectare de software; creare şi dezvoltare
de software pentru jocuri video; dezvoltare
software, programare şi implementare;
închirierea hardware-ului şi facilităţilor pentru
calculator; dezvoltarea hardware-ului pentru
computere; servicii de găzduire, software ca şi
serviciu şi închiriere de software; servicii de
duplicare şi conversie a datelor, criptografierea
datelor şi servicii de codificare toate acestea
cu referire la jocurile de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08544
(151) 19/12/2016
(732) ORAŞ SÎNGEORZ-BĂI, Str.
Izvoarelor nr. 2, judeţul Bistriţa
Năsăud, 425300, SÎNGEORZ-BĂI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08545
(151) 19/12/2016
(732) S.C. EXPERT CLEAN PLUS
S.R.L., Str. Chişinăului nr. 6, C1, cam.
5, et. 1, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)

Hebe APA MINERALA NATURALA
SÂNGEORZ-BĂI
perla
(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben,
albastru, alb, verde, maro

(591) Culori revendicate:alb, albastru
deschis (pantone process cyan C)

(531) Clasificare Viena:010318; 020322;
040103; 060102; 250119; 270501;
270502; 290115;

(531) Clasificare Viena:011515; 011521;
270501; 270502; 270508; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Ape minerale pentru uz medicinal, ape
termale, săruri de ape minerale.
32 Ape minerale şi gazoase, apă îmbuteliată,
apă, apă minerală.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; servicii de imbuteliere.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Curăţarea şi îngrijirea ţesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii şi a
produselor din aceste materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08527
(151) 19/12/2016
(732) S.C. TRIVALENT S.R.L., Str.
Nicolae Romanescu nr. 155, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 08528
(151) 19/12/2016
(732) VLONGA DRAGOŞ, Aleea Taberei
nr. 5, sc. C, etaj 3, ap. 38, jud. Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D-10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

(540)

Zugraviţa Isabela

I (love) TiMişoara

(531) Clasificare Viena:200105; 270315;
270501; 270511;

(531) Clasificare Viena:020901; 270302;
270501; 270509; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţi, firnisuri, lacuri şi vopsele;
produse pentru prevenirea coroziunii şi
deteriorării lemnului; materiale pentru vopsit;
mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale
sub formă de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,

˜˜˜˜˜˜˜
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echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie şi carton; 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; caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 08529
(151) 19/12/2016
(732) NOVARTIS AG, *, CH-4002,
BASEL ELVETIA
(740) Ratza & Ratza, Bd. A. I. Cuza nr.
52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
DIPPERAM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, şi anume produse
cardiovasculare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08530
(151) 19/12/2016
(732) S.C. MOTORISED S.R.L., Sat
Corbeanca Str. Spiralei nr. 6, camera
1, jud. Ilfov, , COMUNA
CORBEANCA 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 08531
(151) 19/12/2016
(732) S.C. MAX FOOD FACTORY
S.R.L., Bd. Unirii nr. 31, SPAŢIU
COMERCIAL CAMERA 3, BL. A1,
Parter, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

FABRICA DE MANCARE
MOTORISED Be cool! Be smart ! Be
motorised !

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, alb

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270521; 290112;

(531) Clasificare Viena:090110; 090719;
290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comerţ cu vehicule, piese şi
accesorii aferente; servicii de comerţ cu
produse, accesorii şi echipamente destinate
practicării sporturilor cu motor; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; publicitate;
marketing; organizarea de expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale sau publicitare; servicii
de import-export.
37 Întreţinere şi reparaţii de vehicule; servicii
de alimentare cu combustibil a vehiculelor.
39 Transport; închiriere de vehicule; asistenţă
în caz de avariere a vehiculelor (tractare);
depozitare de vehicule.

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

˜˜˜˜˜˜˜
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articole pentru acoperire care servesc la
acoperirea capului.

(210) M 2016 08532
(151) 19/12/2016
(732) CLIMENT ALIN, Str. Republicii, bl.
27, sc. D, et. 4, ap. 12, jud. Suceava, ,
FĂLTICENI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08533
(151) 19/12/2016
(732) MITITELU MARIN, Str. Muntenia
nr. 6A, bl. E, sc. B, et. 2, ap. 50, jud.
Hunedoara, , HUNEDOARA
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(540)
CLIMENT ART
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,

FESTIVALUL DACO-CELTIC Hunedoara-Romania
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07077
(151) 20/01/2016
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple
Place, WC2R 2PG, LONDON
REGATUL UNIT
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
HYBRID TOBACCO TECHNOLOGY

sunt folosite pentru încălzit tutunul;
încărcătoare de baterii pentru dispozitive
electronice care sunt folosite pentri încălzit
tutunul; încărcătoare; încărcătoare USB pentru
dispozitive electronice care sunt folosite
pentru încălzit tutunul; încărcătoare de maşină
pentru dispozitive care sunt folosite pentru
încălzit tutunul.
11 Aparate pentru încălzit lichide.
34 Ţigarete; tutun; produse din tutun;
vaporizatoare electronice; aparate pentru
încălzit tutunul; brichete; chibrituri; articole
pentru fumători.

(300) Prioritate invocată:
29885/21/07/2015/AD

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Baterii pentru dispozitive electronice care

