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 Cereri Mărci publicate în 23/05/2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 03437 14/05/2016 ANGHELESCU MATEI FUNEWS

2 M 2016 03438 15/05/2016 OSAIN STEFAN CODRUT TIANSIN

3 M 2016 03439 16/05/2016 TURDA PHARM S.R.L. Sanitayaki

4 M 2016 03440 16/05/2016 TURDA PHARM S.R.L. Sure check

5 M 2016 03441 16/05/2016 PEDRA MEAT EXPRES S.R.L. Carmangeria PEDRA Negustor
de carne

6 M 2016 03442 16/05/2016 S.C. FLEISCHPARTY S.R.L. GARANTIA BUNULUI GUST

7 M 2016 03443 16/05/2016 S.C. FLEISCHPARTY S.R.L. KOKET

8 M 2016 03444 16/05/2016 S.C. PRIMO S.R.L. PRIMO Ştiinţa confortului termic

9 M 2016 03445 16/05/2016 S.C. LIFESTYLE PUBLISHING
HOUSE S.R.L.

Lifestyle PUBLISHING

10 M 2016 03446 16/05/2016 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART PLATINUM JACKPOT

11 M 2016 03447 16/05/2016 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART GOLD JACKPOT

12 M 2016 03448 16/05/2016 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART SILVER JACKPOT

13 M 2016 03449 16/05/2016 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART BRONZE JACKPOT

14 M 2016 03450 16/05/2016 S.C. FRONT GUARD MOBILE
S.R.L.

FRONT GUARD MOBILE

15 M 2016 03451 16/05/2016 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART BRONZE BONUS

16 M 2016 03452 16/05/2016 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART SILVER BONUS

17 M 2016 03453 16/05/2016 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART GOLD BONUS

18 M 2016 03454 16/05/2016 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART PLATINUM BONUS
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19 M 2016 03455 16/05/2016 C.M.I. Dr. Avram Alexandra STRUNGĂREAŢA

20 M 2016 03456 16/05/2016 NICOLESCU RAZVAN-EMANOIL Garden Pub

21 M 2016 03457 16/05/2016 SOLGA BOGDAN SafeDrive

22 M 2016 03458 16/05/2016 S.C. ROZATTI S.R.L. STOKKER logistics

23 M 2016 03460 16/05/2016 STOKKER HOTEL S.R.L. HOTEL STOCKER

24 M 2016 03461 16/05/2016 ATTILA STOKKER STOKKER

25 M 2016 03462 16/05/2016 S.C. APPELLO BRANDS S.R.L. APPELLO BRANDS instangible
but real

26 M 2016 03463 16/05/2016 S.C. ALMA TOTAL CONSULT
S.R.L.

cheo klinik implantologie +
dentalklinik

27 M 2016 03464 16/05/2016 S.C. ALMA TOTAL CONSULT
S.R.L.

cheo kids

28 M 2016 03465 16/05/2016 S.C. FOR SAFE SECURITY S.R.L. YOU ARE SAFE WITH US FOR
SAFE SECURITY

29 M 2016 03466 16/05/2016 IGNATESCU CRISTIAN RADU BIOTA BOUTIQUE DANUBE
DELTA

30 M 2016 03467 16/05/2016 IABLOMIR S.R.L. Hotel Slavia

31 M 2016 03468 16/05/2016 S.C. MEDICA M3 COMEXIM
S.R.L.

VIS ALPIN

32 M 2016 03469 16/05/2016 DRĂGAN RĂDULEŢ ANDREI
MUNTEANU ADRIAN MIHAI
S.C. BĂTRÂNU SAS S.R.L.

BĂTRÂNU' SAS

33 M 2016 03470 16/05/2016 ANGHEL DIANA
CIOMARTAN ALEXANDRU

FIX ME A DRINK

34 M 2016 03471 16/05/2016 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. STEROFORT

35 M 2016 03472 16/05/2016 STREAMARK S.R.L.

36 M 2016 03473 16/05/2016 STREAMARK S.R.L. ARKTV by STREAMARK

37 M 2016 03474 16/05/2016 SIBIAN STEFANITA NICOLAE PREMIO MEZZELLI
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38 M 2016 03475 16/05/2016 IT ASSIST SERVICES S.R.L. Cloud PC

39 M 2016 03476 16/05/2016 HAPPYTUDE S.R.L.
DRUGA OANA

FLOWERS OF SOUL

40 M 2016 03477 16/05/2016 HAPPYTUDE S.R.L.
DRUGA OANA

Cup&Candle

41 M 2016 03478 16/05/2016 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

DOMENIUL PRINCIPELUI

42 M 2016 03479 16/05/2016 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

JAR DE TOHANI

43 M 2016 03480 16/05/2016 S.C. HIPERDIA S.A. HIPERDIA

44 M 2016 03482 16/05/2016 S.C. VIA TREND S.R.L. Daniela"s Preparate cu gust!

45 M 2016 03483 16/05/2016 S.C. VIA TREND S.R.L. Delisia

46 M 2016 03484 16/05/2016 S.C. DNS BIROTICA S.R.L. DNS Birotica

47 M 2016 03485 16/05/2016 S.C. CITTY DENT S.R.L. CITY Orthodontic Center

48 M 2016 03486 16/05/2016 S.C. HELLO DONUTS S.R.L. Hello DONUTS !

49 M 2016 03487 16/05/2016 FUNDATIA MEMORIALUL
ÎNCHISOAREA PITESTI

MANUSCRIS

50 M 2016 03488 16/05/2016 S.C. PHARMA BRANDS S.R.L. IMPRUVIS

51 M 2016 03489 16/05/2016 CARRUS EXPERT S.R.L. MINIONETTE

52 M 2016 03490 16/05/2016 NEMUT N CONSTANTIN ALIN I.I. ROBIS
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(210) M 2016 03437
(151) 14/05/2016
(732) ANGHELESCU MATEI, Str.

Intrarea Serdarului nr. 7, sect. 1,
011377, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FUNEWS

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

41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03438
(151) 15/05/2016
(732) OSAIN STEFAN CODRUT, Calea

Şerban Vodă nr. 234, bl. 2, sc. 2A, ap.
40, sect. 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TIANSIN

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270508; 2803;  

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

5 Suplimente alimentare pentru oameni şi
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03439
(151) 16/05/2016
(732) TURDA PHARM S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr. 1-3, sc. 6, ap. 249, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sanitayaki

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Plasturi, materiale de pansat, produse
paramedicale.
35 Servicii de impor-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor descrise la clasa
05, permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03440
(151) 16/05/2016
(732) TURDA PHARM S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr. 1-3, sc. 6, ap. 249, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sure check

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Plasturi, materiale de pansat, produse
paramedicale.
35 Servicii de impor-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor descrise la clasa
05, permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03452
(151) 16/05/2016
(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  A R I A N A  &
P ARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SMART SILVER BONUS

(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).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03453
(151) 16/05/2016
(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  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SMART GOLD BONUS

  
(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).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03454
(151) 16/05/2016
(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  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SMART PLATINUM BONUS

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
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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).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03441
(151) 16/05/2016
(732) PEDRA MEAT EXPRES S.R.L.,

Str. Exerciţiu nr. D23, sc. A, ap. 15,
Judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

(540)

Carmangeria PEDRA Negustor de carne

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030703; 250119;

260118; 260409; 260416; 260418;
270501; 290114;  

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

29 Carne de pui deshidratată, carne de pui
congelată, carne de pui proaspată, carne de pui
refrigerată, carne prajită de pui, bucăţi de
carne de pui, mâncăruri preparate obţinute din
carne de pui, aperitive congelate constând în
principal în carne de pui, bucăţi de carne de
pui utilizate ca umplutură pentru sandvişuri,
mâncăruri gătite care conţin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui.
35 Publicitate şi reclamă, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
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publicitate şi marketing, promovarea afacerii,
publicitate prin bannere, publicitate prin
corespodenţă, publicitate în reviste, publicitate
cu răspuns direct, publicitate directă prin
poştă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03455
(151) 16/05/2016
(732) C.M.I. Dr. Avram Alexandra, Str.

Anastasiu Constantin nr. 1, parter, ap.
2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

STRUNGĂREAŢA

  

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

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03442
(151) 16/05/2016
(732) S.C. FLEISCHPARTY S.R.L., Str.

Anton Pann nr. 18, Judeţul Vaslui, ,
VASLUI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GARANTIA BUNULUI GUST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (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).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03465
(151) 16/05/2016
(732) S.C. FOR SAFE SECURITY S.R.L.,

Str. Războieni, nr. 8, Jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

YOU ARE SAFE WITH US FOR SAFE
SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru închis, gri
deschis, galben

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030702;

030716; 030724; 090110; 240109;
240115; 270501; 270521; 290113;  

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03456
(151) 16/05/2016
(732) N I C O L E S C U

R A Z V A N - E M A N O I L ,  S t r .
Bucureştii Noi nr. 51-61, bl. B1, sc. C,
ap. 125, sector 1, 012354,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Garden Pub

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03457
(151) 16/05/2016
(732) SOLGA BOGDAN, Str. Dumbrăviţa

nr 52A, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

SafeDrive

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03466
(151) 16/05/2016
(732) IGNATESCU CRISTIAN RADU,

Str. Baia de Aramă, nr. 1, bl. C, sc. 3,
et. 8, ap. 119, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BIOTA BOUTIQUE DANUBE DELTA

 
(531) Clasificare Viena:010306; 010318;

020112; 020116; 020123; 030324;
030709; 030724; 030924; 050116;
050516; 050520; 051113; 180301;
260114; 260115; 260116; 270501;
270502;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii de cazare

temporară, turism, alimentaţie publică
(pensiune, hotel, resort).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03458
(151) 16/05/2016
(732) S.C. ROZATTI S.R.L., Str. Szent

Peter nr. 50, judeţul Bihor, , Com.
Biharia ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

STOKKER logistics

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260416; 260418;

270501; 270502; 290112;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03467
(151) 16/05/2016
(732) IABLOMIR S.R.L., Str. 1 Decembrie

nr. 7, Jud. Bihor, , SALONTA
ROMANIA 

(540)

Hotel Slavia

  
(531) Clasificare Viena:010105; 030102;

030123; 030124; 090110; 140502;
140515; 240109; 240113; 240905;
250113; 270501; 270502;  

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

43 Restaurante, cazare temporară, servicii de
preparare alimente şi băuturi pentru consum,
servicii de cazare şi masă în hoteluri şi alte
unităţi de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03460
(151) 16/05/2016
(732) STOKKER HOTEL S.R.L., Str.

Poet Vasile Cârlova nr. 34, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

HOTEL STOCKER

  
(531) Clasificare Viena:010104; 270501;

270502; 270511;  

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

43 Restaurante; cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03468
(151) 16/05/2016
(732) S.C. MEDICA M3 COMEXIM

S.R.L., Str. Milcov nr. 14, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

VIS ALPIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de organizare de călătorii oferite
de agenţii de turism.
43 Restaurante şi cazare temporară mai ales
cabană, pensiune, hotel, motel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03461
(151) 16/05/2016
(732) ATTILA STOKKER, Str. Poet

Vasile Cârlova nr. 34, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

STOKKER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa)
43 Restaurante; cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03462
(151) 16/05/2016
(732) S.C. APPELLO BRANDS S.R.L.,

Str. Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap.
M6, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(540)

APPELLO BRANDS instangible but real

  

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

41 Educa ţ ie ;  instruire;  act ivi tăţ i
culturale.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii 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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03469
(151) 16/05/2016
(732) DRĂGAN RĂDULEŢ ANDREI, Str.

Florilor, nr. 22, Jud. Sibiu, ,
COMUNA SURA MARE ROMANIA

(732) MUNTEANU ADRIAN MIHAI, Str.
Kiev, nr. 2, Jud. Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(732) S.C. BĂTRÂNU SAS S.R.L., Str.
Kiev, nr. 2, Jud. Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

BĂTRÂNU' SAS

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020115;

090110; 241703; 270501; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; 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 şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante; cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03443
(151) 16/05/2016
(732) S.C. FLEISCHPARTY S.R.L., Str.

Anton Pann nr. 18, Judeţul Vaslui, ,
VASLUI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

KOKET

(591) Culori revendicate:alb, roşu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270501;

270502; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (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).
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39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03463
(151) 16/05/2016
(732) S.C. ALMA TOTAL CONSULT

S.R.L., B-dul Timişoara nr. 17A, bl.
106A, et. 3, ap. 10, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cheo klinik implantologie + dentalklinik

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:241707; 241708;

261113; 270501; 270502; 270508;
270521; 290113;  

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

44 Stomatologie; stomatologie estetică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03464
(151) 16/05/2016
(732) S.C. ALMA TOTAL CONSULT

S.R.L., B-dul Timişoara nr. 17A, bl.
106A, et. 3, ap. 10, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cheo kids

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, roşu, portocaliu, bleu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020501; 020522;

020523; 020910; 260305; 260306;
260318; 270501; 270502;  

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

44 Stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03444
(151) 16/05/2016
(732) S.C. PRIMO S.R.L., Str. Ştiinţei nr.

69, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

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

(540)

PRIMO Ştiinţa confortului termic

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020123; 261113;

261325; 270501; 270502; 270511;
290113;  

(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 învaţământ;
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).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (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).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa). 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03470
(151) 16/05/2016
(732) ANGHEL DIANA ,  Splaiul

Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, ap.
44, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CIOMARTAN ALEXANDRU,
Aleea Lacului, bl. J2, sc. B, ap. 5, Jud.
Ialomiţa, , AMARA ROMANIA 

(540)

FIX ME A DRINK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03471
(151) 16/05/2016
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, cam. 1, Judeţul Iaşi, 700702,
IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

STEROFORT

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(pantone 2727C), albastru închis
(pantone 2757C)

  
(531) Clasificare Viena:241507; 241521;

270501; 270502; 270505; 290104;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03472
(151) 16/05/2016
(732) STREAMARK S.R.L., Str. Jean

Louis Calderon nr. 52, sector 2,
020038, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:250119; 260416;

261325; 290113;  

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

38 Servicii care permit unei persoane să
comunice cu altă persoană, pun o persoana în
comunicare orală sau vizuală cu altă persoană;
difuzarea de programe radio şi tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03445
(151) 16/05/2016
(732) S.C. LIFESTYLE PUBLISHING

HOUSE S.R.L., Str. Sfântul
Constantin nr. 9, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Lifestyle PUBLISHING

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270509; 270510;  

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

16 Hârtie, 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 (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
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pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03473
(151) 16/05/2016
(732) STREAMARK S.R.L., Str. Jean

Louis Calderon nr. 52, sector 2,
020038, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARKTV by STREAMARK

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270510; 270511; 270517; 270524;
290114;  

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

38 Servicii care permit unei persoane să

comunice cu altă persoană, pun o persoana în
comunicare orală sau vizuală cu altă persoană;
difuzarea de programe radio şi tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03474
(151) 16/05/2016
(732) SIBIAN STEFANITA NICOLAE,

Str. Radu de la Afumaţi, nr. 43, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREMIO MEZZELLI

 

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gatite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03446
(151) 16/05/2016
(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  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SMART PLATINUM JACKPOT

 
(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).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03475
(151) 16/05/2016
(732) IT ASSIST SERVICES S.R.L., Str.

Telescopului, nr. 13A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cloud PC

(591) Culori revendicate:gri, verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Software de calculator (programe).
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03447
(151) 16/05/2016
(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  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SMART GOLD JACKPOT

  

(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).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03476
(151) 16/05/2016
(732) HAPPYTUDE S.R.L., Str. Cpt.

Nicolae Licaret nr. 6, camera 1, bl.
PM43, sc. 3, et. 8, ap. 149, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DRUGA OANA, Str. Cpt. Nicolae
Licaret nr. 6, camera 1, bl. PM43, sc.
3, et. 8, ap. 149, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLOWERS OF SOUL

  

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lâna metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii de igienă şi frumusete pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03477
(151) 16/05/2016
(732) HAPPYTUDE S.R.L., Str. Cpt.

Nicolae Licaret nr. 6, camera 1, bl.
PM43, sc. 3, et. 8, ap. 149, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DRUGA OANA, Str. Cpt. Nicolae
Licaret nr. 6, camera 1, bl. PM43, sc.
3, et. 8, ap. 149, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cup&Candle

  
(531) Clasificare Viena:241725; 250113;

270501; 270502; 270515;  

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lâna metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii de igienă şi frumusete pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03448
(151) 16/05/2016
(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  A R I A N A  &
P A R T NE RS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SMART SILVER JACKPOT

(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).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03449
(151) 16/05/2016
(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  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SMART BRONZE JACKPOT

  
(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).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03478
(151) 16/05/2016
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Comuna Gura
Vadului, judeţul Prahova, 107300,
GURA VADULUI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  S t r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

DOMENIUL PRINCIPELUI

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

33 Băuturi alcoolice; vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03479
(151) 16/05/2016
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Comuna Gura
Vadului, judeţul Prahova, 107300,
GURA VADULUI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

JAR DE TOHANI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
(doc) din arealul TOHANI.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03480
(151) 16/05/2016
(732) S.C. HIPERDIA S.A., Str. Poarta

Schei nr. 31, Judeţul Braşov, 500020,
BRASOV ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

HIPERDIA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270502; 290101;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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.
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44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03482
(151) 16/05/2016
(732) S.C. VIA TREND S.R.L., Str.

Kontzebuie nr. 10, Jud. Ilfov, , MOARA
DOMNEASCĂ ROMANIA 

(540)

Daniela"s Preparate cu gust!

  
(531) Clasificare Viena:110105; 241701;

241703; 261112; 270501; 270502;
270511;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03483
(151) 16/05/2016
(732) S.C. VIA TREND S.R.L., Str.

Kontzebuie nr. 10, Jud. Ilfov, ,
MOARA DOMNEASCĂ ROMANIA

(540)

Delisia

  
(531) Clasificare Viena:020901; 110104;

270501; 270502; 270507;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03484
(151) 16/05/2016
(732) S.C. DNS BIROTICA S.R.L., Str.

Pogoanele nr. 147, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DNS Birotica

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

270508; 270509; 270510; 270517;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicată a urmatoarelor produse: hârtie, carton,
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, cu excepţia transportului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03450
(151) 16/05/2016
(732) S.C. FRONT GUARD MOBILE

S.R.L., Str. Isaccei nr. 73, camera 7,
et. 4, Judeţul Tulcea, 820220,
TULCEA ROMANIA 

(540)

FRONT GUARD MOBILE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011503; 270501;

270502; 290113;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03485
(151) 16/05/2016
(732) S.C. CITTY DENT S.R.L., Str.

Dobrogeanu Gherea nr. 4, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

CITY Orthodontic Center

  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03486
(151) 16/05/2016
(732) S.C. HELLO DONUTS S.R.L., Str.

Radu Calomfirescu nr. 6, parter, camera
4, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap. 117,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Hello DONUTS !

(531) Clasificare Viena:241701; 270501;
270502;  

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

30 Produse de patiserie, dulciuri; produse de
panificaţie.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03487
(151) 16/05/2016
(732) FUNDATIA MEMORIALUL

ÎNCHISOAREA PITESTI, Str.
Negru Vodă nr. 30, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

MANUSCRIS

  
(531) Clasificare Viena:261108; 261109;

270501; 270502;  

(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
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plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03488
(151) 16/05/2016
(732) S.C. PHARMA BRANDS S.R.L., Str.

Intr. Crişului nr. 1, jud. Ilfov, 077037,
CALDARARU CERNICA ROMANIA

(540)

IMPRUVIS

(591) Culori revendicate:violet (pantone
2597C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290105;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;

alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03489
(151) 16/05/2016
(732) CARRUS EXPERT S.R.L., Str.

Carol Davila nr. 15, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MINIONETTE

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260725;

270501; 270502;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
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ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse (exceptand transportul) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenta
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03490
(151) 16/05/2016
(732) NEMUT N CONSTANTIN ALIN I.I.,

B-dul Bucureşti, nr. 11, bl. 8B, ap. 28,
et. 7, sc. A, Jud. Prahova, 100525,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ROBIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Publicitate şi marketing; marketing
promoţional; marketing direct; consultanţă în
marketing; marketing de produse; informaţii de
marketing; servicii de marketing; campanii de
marketing; asistenţă în marketing; consultanţă
privind marketingul; consultanţă profesională în
marketing; analiză în domeniul marketingului;
efectuarea de studii de marketing; servicii de
publicitate şi marketing; servicii de consultanţă

în marketing; întocmire de rapoarte de
marketing; servicii de agenţie de marketing;
investigaţii privind strategia de marketing;
întocmire de planuri de marketing; planificare
de strategii de marketing; furnizare de
informaţii de marketing; proiectare de studii
de marketing; elaborare de studii de
marketing; consultanţă în publicitate şi
marketing; servicii de consultanţă privind
marketingul; servicii de consiliere privind
marketingul; furnizare de informaţii privind
marketingul; servicii de publicitate, marketing
şi promovare; dezvoltare de strategii şi
concepte de marketing; servicii de marketing
privind motoarele de căutare; publicitate
online; publicitate; servicii de publicitate;
publicitate şi reclamă; agenţii de publicitate;
consultanţă privind publicitatea; promovarea
afacerii (publicitate).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 14-16.05.2016

31

(210) M 2016 03451
(151) 16/05/2016
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp C1,
Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. 11 Iunie nr. 51,
Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI

(540)

SMART BRONZE BONUS

  
(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;
e c h i p a m e n t
pentru stingerea incendiilor (solicităm
p r o t e c ţ i e
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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La depozitul M 2016/02392 din data de 04.04.2016, publicat în data de
11.04.2016, în urma unor preciz|ri transmise de c|tre mandatarul cererii, clasele
de produse/servicii pentru depozitul sus menÛionat sunt urm|toarele:

Clasa:12: Cilindru principal de frâne; servomotoare pentru vehicule (booster); etriere de
frână; tamburi de frână; sistem antiblocare a frânelor; sistem pentru controlul
tracţiunii pentru autovehicule; sistem electronic pentru programe de stabilitate;
saboţi de frână; servodirecţie electronică; cutii de direcţie; coloane de direcţie;
articulaţii de direcţie universale pentru vehicule; sisteme de suspensie
pneumatice; suspensii controlate electronic; amortizoare de şoc; arcuri de
amortizare a şocurilor; coloane de suspensie, lonjeroane; amortizoare
pneumatice, arcuri cu gaz; module de suspensii; airbag-uri; claxoane; alarme
pentru marsarier pentru vehicule; biciclete tandem; mopeduri; cutii de viteze
pentru automobile; dispozitive anti-furt pentru automobile; motoare electronice
pentru automobile; jenţi pentru roţi pentru automobile; cartere pentru
componente de automobile (altele decât cele pentru motoare); mecanisme de
ambreiaj pentru automobile; convertizoare de cuplu pentru automobile; biciclete
pentru turism; vehicule cu două roţi (cycles); părţi componente şi accesorii pentru
vehicule cu doua roţi (cycles); angrenaje pentru vehicule cu două roţi (cycles);
jante pentru vehicule cu două roţi (cycles); motoare pentru vehicule cu două roţi
(cycles); roţi pentru motociclete; spiţe pentru vehicule cu două roti (cycles);
suporturi pentru vehicule cu două roţi (cycles); manivele pentru vehicule cu două
roţi (cycles); cadre pentru vehicule cu două roţi (cycles); ghidoane pentru
vehicule cu două roţi (cycles); butuci de roată pentru vehicule cu două roţi
(cycles); biciclete pentru livrări; vehicule cu motor pe două roţi; biciclete; jante
pentru bicicletă; roţi pentru biciclete/vehicule cu două roţi; spiţe de bicicletă;
cadre (pentru transport de bagaje) (pentru biciclete); suporturi pentru bicicletă;
cadre de bicicletă; ghidoane pentru bicicletă; părţi componente şi accesorii pentru
biciclete.

Clasa:35: Agenţii de import-export, prelucrare administrativă pentru comenzi de achiziţie,
servicii de vânzare cu ridicata pentru frigidere, servicii de vânzare cu amănuntul
pentru aparate de încălzire cu apă caldă, servicii de vânzare cu ridicata pentru
automobile, servicii de intermediere comercială în domeniul bicicletelor, servicii
de vânzare cu amănuntul pentru anvelope (pneuri) şi tuburi, servicii de vânzare
cu ridicata pentru antigel, servicii de vânzare cu amănuntul pentru combustibili
lichizi, servicii de intermediere comercială în domeniul părţilor componente
pentru vehicule, servicii de intermediere comercială în domeniul articolelor
pentru vehicule, servicii de intermediere comercială în domeniul reînnoirii
părţilor componente pentru vehicule, agenţie de comerţ, consultanţă comercială,
brokeraj comercial, servicii de ofertă (comerţ), brokeraj vamal.

Clasa:37: Instalarea şi repararea aparatelor de aer condiţionat, instalarea şi repararea
echipamentului de încălzire, instalarea şi repararea echipamentului de răcire,
asistenţă în caz de pană a vehiculelor (reparare), gresarea vehiculelor, întreţinere



şi reparaţii de vehicule cu motor, repararea bicicletelor, reparare de generatoare,
furnizare aparate acţionate cu preplată pentru spălat maşini, închiriere de aparate
de spălat maşini, servicii de spălare a maşinilor, servicii de lustruire a
vehiculelor, tratamente contra ruginii pentru vehicule, spălarea vehiculelor,
servicii de curăţare a vehiculelor, curaţarea automobilelor şi spălarea maşinilor;
servicii de decorare automobile; tunning de autovehicule.


