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Cereri M|rci publicate în data de 03/05/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 02650 26/04/2016 S.C. KANDIA DULCE S.A. ULPIO CREMITA

2 M 2016 02991 24/04/2016 DELITART SRL-D A la Tarte FABRICATION
ARTISANALE

3 M 2016 02992 24/04/2016 DELITART SRL-D Úevian AP{ DE LA ROBINET

4 M 2016 02993 25/04/2016 Ottley Charles Edward WILD CARPATHIA

5 M 2016 02994 25/04/2016 S.C. BATTERY TEAM S.R.L. Gigacell

6 M 2016 02995 25/04/2016 C.M.I. VRANA C.
ADRIANA-IOANA

CENTRAL DENT ART

7 M 2016 02996 25/04/2016 S.C. BRICOSTORE ROMANIA
S.A.

STOP PRET

8 M 2016 02997 25/04/2016 S.C. BOGZI - LIVORNO IMPEX
S.R.L.

FREETEKS HOME

9 M 2016 02998 25/04/2016 Istrati Sergiu DARA

10 M 2016 03000 25/04/2016 DIGITAL CREATIVE PROJECTS
S.R.L.

about:blank DIGITAL PROJECTS

11 M 2016 03002 25/04/2016 TOPNOTE CONSULTANTS
LIMITED

FX Global24.com

12 M 2016 03003 25/04/2016 JARDAN VLADIMIR JLC

13 M 2016 03004 25/04/2016 JARDAN VLADIMIR MIC VIS

14 M 2016 03005 25/04/2016 S.C. LE & LE GAMES S.R.L. SECTORBALL FOTBAL DE
MAS{

15 M 2016 03006 25/04/2016 FEDERAÚIA ROMÂN{ DE
AUTOMOBILISM SPORTIV

ÔCOALA NAÚIONAL{ DE
KARTING

16 M 2016 03007 25/04/2016 ASOCIATIA GRAND PRIEURE
DES CHEVALIER DE SAINT
BERNARD EUROPE DE L'EST

NON NOBIS DOMINE, NON
NOBIS, SED NOMINI, TUO DA
GLORIAM!

17 M 2016 03008 25/04/2016 S.C. TAILOR EVENTS EUROPE
S.R.L.

TAILOR EVENTS
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18 M 2016 03009 25/04/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. DACIA PLANT FORÚA
BINEF{C{TOARE A
PLANTELOR

19 M 2016 03010 25/04/2016 BROK LEVENTE LOTTEL www.lottel.eu

20 M 2016 03011 25/04/2016 S.C. NAPOCHIM S.A. NAPOCHIM

21 M 2016 03012 25/04/2016 STERE GEORGE AR ASTORIA RESIDENCE

22 M 2016 03013 25/04/2016 S.C. CASA ALBA S.R.L. CA CASA ALBA

23 M 2016 03014 25/04/2016 SARAH FARM COMERT IMP-EXP
S.R.L.

OTOCERUM

24 M 2016 03016 25/04/2016 REVIVE CLUB S.R.L. ReVive

25 M 2016 03017 25/04/2016 S.C. AGISTORE S.R.L. Alex gospodarul scule si unelte

26 M 2016 03018 25/04/2016 S.C. CARA SHOP STAR S.R.L. A CSARA

27 M 2016 03019 25/04/2016 S.C. CARA SHOP STAR S.R.L. A

28 M 2016 03021 25/04/2016 S.C. NORD EST MEDIA S.R.L. ZDV

29 M 2016 03022 25/04/2016 SAPIRO QUALITY GROUP S.R.L. GRUPUL RENOV{M ROMÂNIA

30 M 2016 03023 26/04/2016 S.C. CHIMOPAR TRADING S.R.L. ChimoBlue

31 M 2016 03024 26/04/2016 GAITAN ADRIAN MARIUS FUNNY NUTS

32 M 2016 03025 26/04/2016 S.C. T & A PARTNERS S.R.L. KIOSK

33 M 2016 03026 26/04/2016 S.C. LORAIL 2011 S.R.L. NEAMU

34 M 2016 03027 26/04/2016 S.C. AGROAMAT COM S.R.L. Agroamat

35 M 2016 03028 26/04/2016 CUNEÔTEANU CEZAR-ÔTEFAN
HAGEA COSTIN CRISTIAN
DINC{ MIREL-COSMIN

Soft Hotels
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36 M 2016 03029 26/04/2016 SPITALUL DE PSIHIATRIE ÔI
PENTRU M{SURI DE
SIGURANÚ{ P{DURENI
GRAJDURI

Spitalul de Psihiatrie Õi pentru
M|suri de SiguranÛ| P|dureni -
Grajduri

37 M 2016 03030 26/04/2016 S.C. MURKER S.R.L. Efes TURKISH CUISINE
CONCEPT

38 M 2016 03031 26/04/2016 S.C. TTS (TRANSPORT TRADE
SERVICES) S.A.

HOTEL MERCUR SPA &
WELLNESS COVASNA

39 M 2016 03032 26/04/2016 S.C. TTS (TRANSPORT TRADE
SERVICES) S.A.

MERCUR COVASNA SPA &
WELLNESS

40 M 2016 03033 26/04/2016 S.C. CHRONOSTYLE
INTERNATIONAL S.R.L.

CELLINI BOUTIQUE

41 M 2016 03034 26/04/2016 S.C. CHRONOSTYLE
INTERNATIONAL S.R.L.

DOGMA

42 M 2016 03035 26/04/2016 CHRONOSTYLE
INTERNATIONAL S.R.L.

CELLINI BENVENUTO

43 M 2016 03036 26/04/2016 CHRONOSTYLE
INTERNATIONAL S.R.L.

CHRONOSTYLE

44 M 2016 03037 26/04/2016 HANGANU PETRICA-BOGDAN ALS BETON

45 M 2016 03038 26/04/2016 SPATARU GEORGIANA ExerciÛii de Fericire

46 M 2016 03039 26/04/2016 SPATARU GEORGIANA C.R.E.S.C. - CURS DE
RELATIONARE EMOTIONALA
SI SPIRITUALA PENTRU COPII

47 M 2016 03040 26/04/2016 SERBAN PETRICA GUST DE TRANSILVANIA

48 M 2016 03042 26/04/2016 SERBAN PETRICA PR{V{LIA CU MERINDE

49 M 2016 03043 26/04/2016 SERBAN PETRICA STRAIÚA CU MERINDE

50 M 2016 03044 26/04/2016 BOGDAN ANDREI POPESCU
POPESCU RAZVAN ALEXANDRU

Hey Now

51 M 2016 03045 26/04/2016 BUHOCIU DRAGOS-HORIA
BUHOCIU MARIA

KidSmart

52 M 2016 03046 26/04/2016 INTREPRINDERE INDIVIDUALA
GHINEA M. NICOLAE

VIA DACILOR G&M TradiÛie din
str|moÕi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in perioada 24-
26/04/2016

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

4

53 M 2016 03047 26/04/2016 S.C. GLOBAL APPS S.R.L. www.picker.ro

54 M 2016 03048 26/04/2016 ASOCIAÚIA SUPORTER CLUB
UTA

FOTBAL CLUB UTA

55 M 2016 03049 26/04/2016 S.C. DIVIZIA DE PAZA SI
PROTECTIE S.R.L.

PAZA PROTECTIE

56 M 2016 03050 26/04/2016 IVANESCU BOGDAN
CONSTANTIN

Baby Stem SURE

57 M 2016 03051 26/04/2016 S.C. KANDIA DULCE S.A. KANDIA

58 M 2016 03052 26/04/2016 S.C. KANDIA DULCE S.A. LAURA

59 M 2016 03053 26/04/2016 CORBAN LUCIAN ARC - AUTO RENT CENTER

60 M 2016 03054 26/04/2016 S.C. EMPORIS NETWORKS
S.R.L.

havit

61 M 2016 03055 26/04/2016 STELLAR RE EUROPA BROKER
DE ASIGURARE SI
REASIGURARE S.R.L.

F{-ÚI-O SINGUR!
WWW.AUTOASIGUR.RO
asigur|ri cu autoservire!

62 M 2016 03056 26/04/2016 CHAUMONT CORNELIA DECU Aromat Drops

63 M 2016 03057 26/04/2016 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. LOTKA PREMIUM SELECTION

64 M 2016 03058 26/04/2016 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. S Sibiu din 1922
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(210) M 2016 02650
(151) 26/04/2016
(732) S.C. KANDIA DULCE S.A., Şos.

Viilor nr. 20, sector 5, 050156,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ULPIO CREMITA

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

30 Cacao; ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie; produse de patiserie;
produse de cofetărie; ciocolată; produse pe
bază de cacao sau ciocolată; bomboane de
ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată
conţinând praline glazuri cu aromă de
ciocolată; batoane de ciocolată; batoane de
ciocolată cu diverse umpluturi; ciocolată
umplută; tablete de ciocolată; tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii;
biscuiţi din cereale sau făină; biscuiţi pentru
consum uman; biscuiti conţinând ingrediente
cu diverse arome; biscuiţi dulci sau săraţi
pentru consum uman, cu sau fără glazură
şi/sau umpluturi; dulciuri şi biscuiţi
tradiţionali; biscuiţi; napolitane; biscuiţi
(eugenii), biscuiţi (eugenii) cu diverse arome
cu sau fără glazură şi/sau umpluturi; brioşe,
prăjituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02991
(151) 24/04/2016
(732) DELITART SRL-D, Str. Trifoiului

nr. 14, C3, ap. 9, et. 2, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

A la Tarte FABRICATION
ARTISANALE

(591) Culori revendicate:alb, maro
  
(531) Clasificare Viena:090719; 240309;

240318; 290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02992
(151) 24/04/2016
(732) DELITART SRL-D, Str. Trifoiului

nr. 14, C3, ap. 9, et. 2, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Ţevian APĂ DE LA ROBINET

(591) Culori revendicate:maro
  
(531) Clasificare Viena:060104; 240309;

240318; 240319; 250119; 290107;  

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

32 Ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03013
(151) 25/04/2016
(732) S.C. CASA ALBA S.R.L., Aleea

PrIvighetorilor nr. 31, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CA CASA ALBA
  
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;

270501; 270522;  

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

35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; administraţie
comercială.
43 Servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03014
(151) 25/04/2016
(732) SARAH FARM COMERT

IMP-EXP S.R.L., B-dul. Uverturii,
nr. 98A, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

OTOCERUM

(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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, materiale de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02993
(151) 25/04/2016
(732) Ottley Charles Edward, The White

Cottage, Church Lane, Tichborne,,
SO240NA, Hampshire REGATUL
UNIT 

(540)

WILD CARPATHIA

(300) Prioritate invocată:
 03041188/06/02/2014/GB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03016
(151) 25/04/2016
(732) REVIVE CLUB S.R.L., Str.

Călugăreni nr. 17, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ReVive

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roşu

(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
020901; 270507; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02994
(151) 25/04/2016
(732) S.C. BATTERY TEAM S.R.L., Str.

Jokai Mor nr. 28, judeţul Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE 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)

Gigacell

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:011503; 270505;

290112;  

(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)
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02995
(151) 25/04/2016
(732) C . M . I .  V R A N A  C .

ADRIANA-IOANA, Aleea Murelor
nr. 4, bl. P1, sc. F, parter, ap. 101,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
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 I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

CENTRAL DENT ART

(591) Culori revendicate:mov, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270508;

270512; 290113;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03017
(151) 25/04/2016
(732) S.C. AGISTORE S.R.L., Str. Izvor

nr. 1, Comuna Scheia, Judeţul
Suceava, , SAT SCHEIA ROMANIA

(540)

Alex gospodarul scule si unelte

(591) Culori revendicate:galben, maro, alb
  
(531) Clasificare Viena:020101; 020115;

140701; 140702; 140715; 270315;
290113;  

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

7 Automate de vânzare.
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,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipamente pentru stingerea
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incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02996
(151) 25/04/2016
(732) S.C. BRICOSTORE ROMANIA

S.A., Calea Giuleşti nr.1-3, et.2, sector
6, , BUCURESTI 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)

STOP PRET

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

290113;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea

alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; 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
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vânzare.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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,
distributia, 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).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; 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).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. (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).
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din material plastic.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale (cu excepţia celui din textil).
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(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).
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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02997
(151) 25/04/2016
(732) S.C. BOGZI - LIVORNO IMPEX

S.R.L., Str. Florilor nr. 16, bl. P57, sc.
1, et. 2, ap. 9, judeţul Ilfov, ,
BRAGADIRU 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)

FREETEKS HOME

(591) Culori revendicate:portocaliu, bej
închis, bej deschis, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:200515; 260416;

260418; 290114;  

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

24 Tesături şi produse textile; cuverturi de pat
şi de masă. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02998
(151) 25/04/2016
(732) Istrati Sergiu, Str. Carbunarilor nr.

16, ap. 17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DARA

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03003
(151) 25/04/2016
(732) JARDAN VLADIMIR, Str. Romana

nr. 4, bl. 1, ap. 38, MD-2005,
C H I Ş I N Ă U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

JLC

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
 (531) Clasificare Viena:250119; 270502;

270512; 290112;  

(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).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă (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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03004
(151) 25/04/2016
(732) JARDAN VLADIMIR, Str. Romana

nr. 4, bl. 1, ap. 38, MD-2005,
C H I Ş I N Ă U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

MIC VIS

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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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).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03005
(151) 25/04/2016
(732) S.C. LE & LE GAMES S.R.L., Str.

Nicolae Grigorescu nr. 13, ap. 8,
judeţul Mureş, 540095, TĂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

SECTORBALL FOTBAL DE MASĂ

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:210301; 270502;

290113;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport.
35 Publicitate; administraţie comercială;
lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03006
(151) 25/04/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

AUTOMOBILISM SPORTIV, Str.
Popa Savu nr. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE KARTING

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03007
(151) 25/04/2016
(732) ASOCIATIA GRAND PRIEURE

DES CHEVALIER DE SAINT
BERNARD EUROPE DE L'EST,
Str. Nicolae Bălcescu nr. 15/17, ap. 1,
judeţul Arad, , ARAD ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU, Str .  Muzeul
Zambaccian nr. 34, sc. B, ap. 3, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS,
SED NOMINI, TUO DA GLORIAM!

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri,
albastru, albastru deschis, verde, mov,
maro deschis, roşu, grena, auriu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:040102; 090110;

240105; 240115; 240703; 240906;
250106; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii de consiliere psihologică, servicii
de terapie; servicii de ajutorare şi caritate
oferite persoanelor în dificultate; servicii ale
caselor de odihnă.
45 Servicii de protecţie socială apersoanelor
aflate în dificultate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03008
(151) 25/04/2016
(732) S.C. TAILOR EVENTS EUROPE

S.R.L., Str. Steluţei nr. 44, C1, parter,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAILOR EVENTS

(591) Culori revendicate:negru, galben auriu
  
(531) Clasificare Viena:260518; 270502;

270524; 290112;  

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, afaceri
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monetare, afaceri imobiliare.
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 03009
(151) 25/04/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

DACIA PLANT FORŢA
BINEFĂCĂTOARE A PLANTELOR

 
(531) Clasificare Viena:030108; 030124;

040303; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

3 Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao 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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe proaspete şi
legume; seminţe; plante şi flori naturale; hrană
pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03010
(151) 25/04/2016
(732) BROK LEVENTE, Bd. Griviţei nr.

54, bl. 9, sc. A, ap. 13, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

LOTTEL www.lottel.eu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic;
mobilier metalic şi mobilier pentru camping;
articole pentru pat (saltele, somiere, perne);
oglinzi, inclusiv în cadrul pieselor de mobilier
sau oglinzi de toaletă; plăci de înmatriculare
nemetalice; cutii de scrisori, cu excepţia celor
din metal sau din zidărie.
24 Ţesături şi produse textile; cuverturi de pat
şi de masă; feţe de masă; lenjerie de pat.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; asistenţă în
exploatarea sau conducerea unei întreprinderi
comerciale; asistenţă în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale întreprinderilor industriale sau

comerciale, ca şi serviciile asigurate de firme
de publicitate care se ocupă în principal de
comunicare publică, declaraţii sau anunţuri
prin toate mijloacele de difuzare, pentru toate
tipurile de produse sau servicii; strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând 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
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă sau distribuirea de mostre; această
clasă se poate referi şi la publicitate în
legătură cu alte servicii, cum ar fi publicitatea
pentru credite bancare sau publicitatea prin
radio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03011
(151) 25/04/2016
(732) S.C. NAPOCHIM S.A., Str.

S o m e ş u l u i  n r .  3 4 - 3 6 ,  ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

NAPOCHIM

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

7 Maşini şi maşini- unelte; motoare (cu
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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.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semi-prelucrate şi
substituenţi pentru toate aceste materiale;
materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură; materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; os neprelucrat sau
semiprelucrat, 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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03012
(151) 25/04/2016
(732) STERE GEORGE, Şos. Mangaliei

nr. 101, bl. S1A, sc. A, et. 1, ap. 5,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

AR ASTORIA RESIDENCE

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;

270522; 290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Tranzacţii de vânzare-cumpărare a
imobilelor.
36 Servicii imobiliare; agenţii imobiliare;
investiţii imobiliare; servicii de achiziţii
imobiliare; administrare de bunuri imobiliare;
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare; furnizare de informaţii pe internet
privind afacerile imobiliare; acordare de
credite imobiliare.
37 Construcţii civile; consultaţii pentru
construcţii; demolări de construcţii; servicii de
construcţii; reparaţii de construcţii; servicii de
construcţii de clădiri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03000
(151) 25/04/2016
(732) DIGITAL CREATIVE PROJECTS

S.R.L., Str. Praga nr. 3, et. 3, biroul 8,
sector 1, 011801, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

about:blank DIGITAL PROJECTS

 
(531) Clasificare Viena:260103; 260116;

260118; 270501; 270522;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii ale
agenţiilor de publicitate; servicii de publicitate
şi reclamă; servicii de publicitate şi de

promovare; redactare de texte publicitare;
servicii redacţionale, servicii de editare,
editare de presă şi publicitate scrisă; producţie
şi diseminare de anunţuri publicitare;
închiriere de material publicitar; publicitate şi
reclamă în presă, pe panouri publicitare, radio
şi televiziune; servicii de consultanţă în
domeniul marketingului comercial; publicitate
prin marketing direct; servicii de promovare;
servicii de cercetare de piaţă, studii de piaţă,
sondaje de opinie; relaţii publice; informaţii
statistice şi procesare; procesare de date;
servicii de promovare de bunuri şi servicii din
cadrul diverselor industrii prin distribuirea de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), audio şi vizuale şi prin
acordarea de consiliere pentru promovarea
vânzărilor; organizare de evenimente,
expoziţii cu scop comercial sau publicitar;
furnizarea on-line a serviciilor menţionate
anterior, dintr-o bază de date informatică sau
de pe internet; compilare de reclame pentru
pagini web pe internet; servicii de informaţii,
de consiliere şi consultanţă privind serviciile
mai sus menţionate.
38 Telecomunicaţii; folosirea de tehnologii de
difuzare care permit utilizatorilor să transmite
date, conţinut audio şi video pe internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de producţie şi
postproducţie de materiale audio, materiale
video şi servicii aferente acestora pentru
industria de publicitate, filme cinematografice,
materiale video; servicii de studio digital,
servicii de productie digitală; editarea şi
intensificarea sunetelor; suprapunere de
dialoguri, muzică, efecte sonore, dialoguri şi
naraţiuni; post-producţie video, post-producţie
audio; adaugarea de efecte vizuale şi de
grafică la benzi video, benzi audio, medii
digitale şi filme; producţie şi efecte speciale
pentru materiale publicitare, filme şi
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televiziune; producţie, prezentare, distribuţie,
difuzare simultană, distribuire în reţea şi
închiriere de programe de radio şi televiziune
incluzând materiale publicitare, divertisment
interactiv, înregistrări de filme, video şi
sonore; organizare, producţie şi prezentare de
spectacole, concursuri cu premii, concursuri,
concerte şi evenimente; inclusiv toate
serviciile menţionate mai sus prestate on-line
dintr-o reţea de calculatoare sau prin internet
sau extraneturi.
42 Design - creaţie şi grafică; activităţi
fotografice; design de software; crearea,
proiectarea şi mentenanţă de site-uri web,
aplicaţii software, baze de date; crearea şi
dezvoltare de materiale publicitare digitale
pentru promovarea de produse şi de servicii
ale terţilor; crearea de materiale digitale
pentru publicitate şi marketing; crearea şi
dezvoltarea de publicitate online în folosul
terţilor; găzduirea de site-uri web; dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit
utilizatorilor să transmită date, conţinut audio
şi video pe internet; gestionare şi dezvoltare
de conţinut web; planificarea şi proiectarea
sistemelor de calculator ce integrează
hardware, software şi tehnologii de informaţii;
activităţi de management şi exploatare a
sistemelor de calculatoare ale clienţilor şi/sau
facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi
servicii conexe ale acestora; dezvoltare de
aplicaţii software folosite pentru publicitate
online şi pentru marketing pe suporturi media
sociale; servicii în domeniul motorului de
căutare pe internet; servicii de prelucrare a
datelor, elaborare de rapoarte specializate pe
baza datelor furnizate de către clienţi,
asigurarea prelucrării automate a datelor;
servicii de introducere a datelor, inclusiv
activităţi de rulare a bazei de date (executare
functiuni); servicii de informaţii, de consiliere
şi consultanţă privind serviciile mai sus;

crearea de identităţi corporative şi de marcă
pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03018
(151) 25/04/2016
(732) S.C. CARA SHOP STAR S.R.L.,

Str. Munţii Buzăului nr. 32, camera 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A CSARA

 
(531) Clasificare Viena:010125; 260103;

260113; 260118; 270521;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03019
(151) 25/04/2016
(732) S.C. CARA SHOP STAR S.R.L.,

Str. Munţii Buzăului nr. 32, camera 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A
 
(531) Clasificare Viena:010125; 260103;

260113; 260118; 270521;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03002
(151) 25/04/2016
(732) TOPNOTE CONSULTANTS

LIMITED, Dositheou, 42 Strovolos,
2028, NICOSIA CIPRU 

(540)

FX Global24.com

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:010501; 010523;

270502; 270711; 290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03021
(151) 25/04/2016
(732) S.C. NORD EST MEDIA S.R.L.,

Bdul Independenţei nr. 23-25, judeţul
Vrancea, 620056, FOCŞANI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, Judeţul Iaşi PAŞCANI

(540)

ZDV

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
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calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03022
(151) 25/04/2016
(732) SAPIRO QUALITY GROUP

S.R.L., Str. Avrig nr. 63, bl. E2, sc. 5,
ap. 155, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) M A G O O  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY ADVISOR, Calea
Crângaşi nr. 16, bl. 41, ap. 73, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

GRUPUL RENOVĂM ROMÂNIA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03047
(151) 26/04/2016
(732) S.C. GLOBAL APPS S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea
Green Gate, sector 5, 050883,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.picker.ro

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 03048
(151) 26/04/2016
(732) ASOCIAŢIA SUPORTER CLUB

UTA, Calea Aurel Vlaicu, bl. I-1, ap.
23, Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA

(540)

FOTBAL CLUB UTA

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:260305; 260725;

270502; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive sl culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03049
(151) 26/04/2016
(732) S.C. DIVIZIA DE PAZA SI

PROTECTIE S.R.L., Str. Primăverii
nr. 18, camera 1, bl. FA 18, sc. A, et.
4, ap. 18, Judeţul Olt, 230125,
SLATINA ROMANIA 

(540)

PAZA PROTECTIE

 
(531) Clasificare Viena:010102; 030717;

270502;  

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

37 Reparaţii; servicii de instalaţii; lucrări de
instalaţii electrice, instalare şi reparare
dispozitive de alarmă în caz de furt, incendiu;
instalare şi reparare camere video de
supraveghere.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03050
(151) 26/04/2016
(732) I V A N E S C U  B O G D A N

CONSTANTIN, Str. Drm. Murgului,
nr. 8, bl. H1, ap. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Baby Stem SURE

 
(531) Clasificare Viena:020301; 020316;

020323; 270501;  

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

35 Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; întocmire de rapoarte
referitoare la examinarea medicală a
persoanelor; întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale.
44 Depozitare de celule stem; informaţii
medicale; recoltarea şi conservarea sângelui
uman; servicii de bănci de sânge; servicii ale
unei bănci de sânge de cordon ombilical;
servicii de furnizare de informaţii medicale;
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servicii de informare medicală; servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiză
probelor de sânge recoltate de la pacienţi;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stem;
servicii medicale pentru îndepartarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor umane;
servicii medicale pentru îndepartarea,
tratamentul şi prelucrarea sângelui uman;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea sângelui din
cordonul ombilical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03051
(151) 26/04/2016
(732) S.C. KANDIA DULCE S.A., Şos.

Viilor nr. 20, sector 5, 050156,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

KANDIA

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

30 Cacao; ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie; produse de patiserie;
ciocolată; produse pe bază de cacao sau
ciocolată; bomboane de ciocolată; produse de
cofetărie din ciocolată conţinând praline;
glazuri cu aromă de ciocolată; praline;
bomboane; batoane de ciocolată; batoane de
ciocolată cu diverse umpluturi; ciocolată
umplută; tablete de ciocolată; tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii;
bomboane de ciocolată; bomboane de

ciocolată cu umplutură cu diverse sortimente;
umpluturi pe bază de ciocolată; ornamente din
ciocolată pentru pomul de Crăciun; bomboane
pentru pomul de Crăciun; baton de ciocolată;
baton de ciocolată cu diverse umpluturi;
îngheţată; biscuiţi de ciocolată; biscuiţi;
biscuiţi din cereale sau făină; biscuiţi pentru
consum uman; biscuiţi conţinând ingrediente
cu diverse arome; biscuiţi dulci sau săraţi
pentru consum uman, cu sau fără glazură
şi/sau umpluturi; dulciuri şi biscuiţi
tradiţionali; napolitane; biscuiţi (eugenii);
brioşe, prăjituri; băuturi pe bază de sau cu
adaos de cafea, băuturi pe bază de sau cu
adaos de cacao, băuturi conţinând diverse
condimente; produse de patiserie şi cofetărie
conţinând cafea, cacao sau alte condiment;
ingrediente principale pentru prepararea
shake-urilor pe bază de cacao sau cu adaos de
cacao; ingrediente pentru prepararea
shake-urilor conţinând diverse arome;
ciocolată caldă; băuturi frapate; cacao pentru
prepararea băuturilor; băuturi pe bază de
îngheţată; băuturi din cacao gata preparate, şi
băuturi pe bază de cacao şi cafea; esenţe de
ciocolată pentru prepararea băuturilor;
preparate pe bază de cacao pentru fabricarea
băuturilor; preparate sub formă de pudră
conţinând cacao utilizate pentru prepararea
băuturilor; toate acestea produse în România.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03052
(151) 26/04/2016
(732) S.C. KANDIA DULCE S.A., Şos.

Viilor nr. 20, sector 5, 050156,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LAURA

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

30 Cacao; ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie; produse de patiserie;
ciocolată; produse pe bază de cacao sau
ciocolată; bomboane de ciocolată; produse de
cofetărie din ciocolată conţinând praline;
glazuri cu aromă de ciocolată; praline;
bomboane; batoane de ciocolată; batoane de
ciocolată cu diverse umpluturi; ciocolată
umplută; tablete de ciocolată; tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii;
bomboane de ciocolată; bomboane de
ciocolată cu umplutură cu diverse sortimente;
umpluturi pe bază de ciocolată; ornamente din
ciocolată pentru pomul de Crăciun; bomboane
pentru pomul de Crăciun; baton de ciocolată;
baton de ciocolată cu diverse umpluturi;
îngheţată; biscuiţi de ciocolată; biscuiţi;
biscuiţi din cereale sau făină; biscuiţi pentru
consum uman; biscuiţi conţinând ingrediente
cu diverse arome; biscuiţi dulci sau săraţi
pentru consum uman, cu sau fără glazură
şi/sau umpluturi; dulciuri şi biscuiţi
tradiţionali; napolitane; biscuiţi (eugenii);
brioşe, prăjituri; băuturi pe bază de sau cu
adaos de cafea, băuturi pe bază de sau cu
adaos de cacao, băuturi conţinând diverse

condimente; produse de patiserie şi cofetărie
conţinând cafea, cacao sau alte condiment;
ingrediente principale pentru prepararea
shake-urilor pe bază de cacao sau cu adaos de
cacao; ingrediente pentru prepararea
shake-urilor conţinând diverse arome;
ciocolată caldă; băuturi frapate; cacao pentru
prepararea băuturilor; băuturi pe bază de
îngheţată; băuturi din cacao gata preparate, şi
băuturi pe bază de cacao şi cafea; esenţe de
ciocolată pentru prepararea băuturilor;
preparate pe bază de cacao pentru fabricarea
băuturilor; preparate sub formă de pudră
conţinând cacao utilizate pentru prepararea
băuturilor; toate acestea produse în România.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03053
(151) 26/04/2016
(732) CORBAN LUCIAN, Str. George

Coşbuc nr. 47, Judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ARC - AUTO RENT CENTER

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260207; 270508;

270512; 270522; 290112;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in perioada 24-26/04/2016

26

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii (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 03054
(151) 26/04/2016
(732) S.C. EMPORIS NETWORKS

S.R.L., Str. Col Dumitru Baltăreţu nr.
19, Jud. Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

havit

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,

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 functionează
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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03055
(151) 26/04/2016
(732) STELLAR RE EUROPA BROKER

D E  A S I G U R A R E  S I
REASIGURARE S.R.L., Calea
Victoriei nr. 155, Tronson 8, Camera
D5;1 E 5;1, bl. D1, sc. 9, et. 4, sector
1, 010073, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

FĂ-ŢI-O SINGUR!
WWW.AUTOASIGUR.RO asigurări cu
autoservire!
  
(531) Clasificare Viena:260105; 260118;  

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

35 Regruparea, pentru alte persoane, de
diverse servicii de asigurări, pentru a permite
clienţilor să compare şi să cumpere comod
aceste servicii; compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate;
lucrări de birou.
36 Asigurări; servicii de reasigurări; brokeraj
de reasigurări; brokeraj de asigurări; servicii
de brokeri de asigurare; agenţii de asigurări;

consultanţă în domeniul asigurărilor;
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii de
management al asigurărilor; furnizare de
informaţii online despre asigurări, oferite
dintr-o bază de date electronică sau pe
internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03056
(151) 26/04/2016
(732) CHAUMONT CORNELIA DECU,

Str. Piaţa Ştefan cel Mare nr. 8, bl. C4,
sc. A, et. 1, ap. 5, Judeţul Neamţ, ,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

(540)

Aromat Drops

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7479 C), mov (pantone 674 C), mov
(pantone 2593 C), galben (pantone
122 C)

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050520;

050521; 270501; 290114;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03057
(151) 26/04/2016
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

LOTKA PREMIUM SELECTION

(591) Culori revendicate:albastru, auriu
  
(531) Clasificare Viena:011524; 020101;

020102; 180301; 260102; 260114;
260116;  

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

29 Peşte (cu excepţia celui proaspăt), produse
din peşte, paste tartinabile pe bază de peşte,
conserve, gustări pe bază de peşte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03023
(151) 26/04/2016
(732) S.C. CHIMOPAR TRADING

S.R.L., Bd. Theodor Pallady nr. 50,
sector 3, 032266, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ChimoBlue

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011515; 191104;

191111; 191125; 270508; 270512;
290113;  

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

1 Substanţe chimice pentru reducerea
emisiilor poluante la motoarele diesel.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din domeniu (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Cercetare şi servicii tehnologice în
domeniul îmbunătăţirii performanţelor
combustiei şi gazelor de eşapament ale
motoarelor cu ardere internă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03024
(151) 26/04/2016
(732) GAITAN ADRIAN MARIUS, Str.

Republicii nr. 2, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA 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)

FUNNY NUTS

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03025
(151) 26/04/2016
(732) S.C. T & A PARTNERS S.R.L., Str.

Episcop Augustin Pasha nr. 2, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA 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)

KIOSK
 
(531) Clasificare Viena:270511; 270525;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică, restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03058
(151) 26/04/2016
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

S Sibiu din 1922

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030418;

070113; 270501; 270506; 270521;
290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in perioada 24-26/04/2016

30

carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03026
(151) 26/04/2016
(732) S.C. LORAIL 2011 S.R.L., Str.

Principală nr. 205, judeţul Timiş, ,
BANLOC 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)

NEAMU

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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 03027
(151) 26/04/2016
(732) S.C. AGROAMAT COM S.R.L., Str.

Principală nr. 407, judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA 

(540)

Agroamat

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb
  
(531) Clasificare Viena:011501; 061909;

180108; 270502; 290113;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03028
(151) 26/04/2016
(732) CUNEŞTEANU CEZAR-ŞTEFAN,

Str. Dezrobirii nr. 153, bl. ID3B, sc. C,
et. 2, ap. 49, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(732) HAGEA COSTIN CRISTIAN, Str.
Cornişei nr. 16, bl. C3, sc. 1, et. 1, ap.
2, Judeţul Călăraşi, , CĂLARAŞI
ROMANIA 

(732) DINCĂ MIREL-COSMIN, Str.
Pompierilor nr. 19, Judeţul Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA 

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

(540)

Soft Hotels

(591) Culori revendicate:bej, auriu
  
(531) Clasificare Viena:030724; 260415;

260416; 270510; 270512; 290112;  

(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 neincluse în alte
clase (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (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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(210) M 2016 03029
(151) 26/04/2016
(732) SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI

P E N T R U  M Ă S U R I  D E
S I G U R A NŢĂ  PĂD U R E N I
GRAJDURI, Comuna Grajduri,
judeţul Iaşi, , SAT PADURENI
ROMANIA 

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

(540)

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de
Siguranţă Pădureni - Grajduri

(591) Culori revendicate:vernil, verde
închis, negru

  
(531) Clasificare Viena:241325; 261325;

270501; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură

(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03030
(151) 26/04/2016
(732) S.C. MURKER S.R.L., Str. Gura

Ialomiţei nr. 5, bl. PC8, sc. B, et. 2, ap.
16, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Efes TURKISH CUISINE CONCEPT

  
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;

250125; 260403; 270508; 270512;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03031
(151) 26/04/2016
(732) S.C. TTS (TRANSPORT TRADE

SERVICES) S.A., Str. Vaselor nr. 34,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

HOTEL MERCUR SPA & WELLNESS
COVASNA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 260116;

270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere şi restaurant destinate
oaspeţilor aflaţi în tratament balneoclimateric.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03032
(151) 26/04/2016
(732) S.C. TTS (TRANSPORT TRADE

SERVICES) S.A., Str. Vaselor nr. 34,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MERCUR COVASNA SPA &
WELLNESS

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:010105; 260116;

270511; 290101;  

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

44 Servicii medicale în complexuri balneare;
servicii medicale în staţiuni balneare; servicii
medicale în staţiuni balneare pentru sănătate;
servicii medicale în staţiune de tratament;
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru SPA.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03033
(151) 26/04/2016
(732) S . C .  C H R O N O S T Y L E

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Făt-Frumos nr. 3, bl. P11A, sc. 1, et. 7,
ap. 22, cam. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CELLINI BOUTIQUE

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

35 Adunarea împreună a unor bunuri oferite
spre vânzare altora, cu posibilitatea unei
vizionări convenabile de către clienţi a
acestora; promovarea bunurilor altora;
managementul afacerii; administrarea afacerii;
lucrări de birou.
37 Servicii de reparaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03034
(151) 26/04/2016
(732) S . C .  C H R O N O S T Y L E

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Făt-Frumos nr. 3, bl. P11A, sc. 1, et. 7,
ap. 22, cam. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOGMA

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;

giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Servicii de reparaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03035
(151) 26/04/2016
(732) C H R O N O S T Y L E

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Făt
Frumos nr. 3, bl. P11A, sc. 1, et. 7, ap.
22, camera 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CELLINI BENVENUTO

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

35 Adunarea împreună a unor bunuri oferite
spre vânzare altora, cu posibilitatea unei
vizionări convenabile de către clienţi a
acestora; promovarea bunurilor altora;
managementul afacerii; administrarea afacerii;
lucrări de birou.
37 Servicii de reparaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03036
(151) 26/04/2016
(732) C H R O N O S T Y L E

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Făt
Frumos nr. 3, bl. P11A, sc. 1, et. 7, ap.
22, camera 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CHRONOSTYLE

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Servicii de reparaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03037
(151) 26/04/2016
(732) HANGANU PETRICA-BOGDAN,

Str. Belizarie nr. 25, bl. 3/4, sc. 1, ap.
3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALS BETON

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri, alb
(531) Clasificare Viena:260301; 270502;

270512; 270517; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03038
(151) 26/04/2016
(732) SPATARU GEORGIANA, Str.

Eroilor nr. 144B, Comuna Floreşti,
judeţul Cluj, , SAT FLOREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL-
TIMONEA ADINA SILVIANA, Str.
Mihai Veliciu, nr.21, ap.2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

Exerciţii de Fericire

(591) Culori revendicate:roşu, bordo, verde,
albastru, maro, galben, mov
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  (531) Clasificare Viena:050520; 050521;
241725; 270502; 290115;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03039
(151) 26/04/2016
(732) SPATARU GEORGIANA, Str.

Eroilor nr. 144B, Comuna Floreşti,
judeţul Cluj, , SAT FLOREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL-
TIMONEA ADINA SILVIANA, Str.
Mihai Veliciu, nr.21, ap.2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

C.R.E.S.C. - CURS DE RELATIONARE
EMOTIONALA SI SPIRITUALA
PENTRU COPII

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03040
(151) 26/04/2016
(732) SERBAN PETRICA, Str. Nicolae

Titulescu nr. 8, ap. 11, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

GUST DE TRANSILVANIA

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03042
(151) 26/04/2016
(732) SERBAN PETRICA, Str. Nicolae

Titulescu nr. 8, ap. 11, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

PRĂVĂLIA CU MERINDE

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03043
(151) 26/04/2016
(732) SERBAN PETRICA, Str. Nicolae

Titulescu nr. 8, ap. 11, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

STRAIŢA CU MERINDE

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03044
(151) 26/04/2016
(732) BOGDAN ANDREI POPESCU, Str.

Cremenita nr. 4, bl. B, sc. A, et. 6, ap.
44, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) P O P E S C U  R A Z V A N
ALEXANDRU, Str. Cremenita, nr. 4,
bl. B, sc. A, et. 6, ap. 44, sect. 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Hey Now

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03045
(151) 26/04/2016
(732) BUHOCIU DRAGOS-HORIA, Str.

B-dul Mărăşeşti nr. 19, et. 5, ap. 19,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BUHOCIU MARIA, B-dul Mărăşeşti
nr. 19, et. 5, ap. 19, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

KidSmart

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

41 Furnizare de cursuri educaionale; furnizare
de cursuri de formare; furnizare de cursuri de
pregătire; oferte de cursuri de instruire;
furnizare de cursuri de instruire; cursuri în
cadrul taberelor educative; organizare de
cursuri de instruire; coordonare de cursuri de
instruire; organizare de cursuri de formare;
organizare şi coordonare de cursuri; cursuri de
instruire în tabere educative; furnizare de
cursuri de evaluare a abilităţilor; furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri; furnizare de
cursuri de instruire pentru tineri; punere la
dispozitie de cursuri de instruire; organizare
de cursuri prin metode de învăţare
programată; coordonare de cursuri, seminarii
şi ateliere de lucru; furnizare de cursuri de
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instruire în dezvoltarea personală; organizare
de cursuri prin metode de educaţie deschisă;
servicii de consultanţă referitoare la
elaborarea cursurilor de pregătire; servicii ale
centrelor educative privind furnizarea de
cursuri de instruire; furnizare de cursuri de
instruire cu privire la gestiunea timpului
personal; producţie şi coordonare de exerciţii
pentru cursuri şi programe de muzică; servicii
educaţionale pentru copii; servicii de
divertisment pentru copii; servicii de
divertisment oferite pentru copii; furnizare de
servicii de divertisment pentru copii; servicii
educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor; servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor intelectuale ale
copiilor; instruire pentru părinţi cu privire la
creşterea copiilor; furnizare de servicii
educaţionale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă; furnizare de spaţii de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii; prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school;
pregătire pentru părinţi în domeniul
organizării de grupuri de sprijin pentru părinţi;
cursuri de gătit, prin corespondenţă.
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(210) M 2016 03046
(151) 26/04/2016
(732) INTREPRINDERE INDIVIDUALA

GHINEA M. NICOLAE, Str.
Craiova, Magazin 112, Jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

VIA DACILOR G&M Tradiţie din
strămoşi

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

  
(531) Clasificare Viena:050116; 050119;

250119; 270508; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.
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