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Cereri Mărci publicate în 26.03.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 01255 19/03/2015 ROMANO CERASELA Samuel Yves POUR HOMME

2 M 2015 01256 19/03/2015 ROMANO CERASELA Vivienne Ruth PAR AMOUR DES
FEMMES

3 M 2015 01985 19/03/2015 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. PROFI LOCO

4 M 2015 01986 19/03/2015 S.C. WELTBAU CONSULT S.R.L. băcănia LA ŢARĂ

5 M 2015 01987 19/03/2015 GUŢĂ SEBASTIAN NICOLAE BIENALA DE URBANISM

6 M 2015 01989 19/03/2015 S.C. WOW SITE EXPERT S.R.L. IBELIEVE

7 M 2015 01990 19/03/2015 S.C. MOREFONE GSM S.R.L. mobi store

8 M 2015 01991 19/03/2015 S.C. AINA SPECIAL EVENTS
S.R.L.

EPIQUE STUDIO LOUNGE
EST.2015

9 M 2015 01992 19/03/2015 S.C. FLY MUSIC S.R.L. PROFIXX

10 M 2015 01993 19/03/2015 S.C. CARMISTIN
INTERNATIONAL S.R.L.

Avicarvil

11 M 2015 01994 19/03/2015 S.C. IZVORUL MUNTELUI APA
MINERALA NATURALA S.R.L.

IZVORUL MUNTELUI
REZERVAŢIE NATURALĂ

12 M 2015 01995 19/03/2015 S.C. VINALCOOL NEAMT S.A. KASIANOFF

13 M 2015 01997 19/03/2015 OHANESIAN EDUARD OVIDIU AVERTISMENT

14 M 2015 01998 19/03/2015 S.C. MEGA IMAGE S.R.L. 100% Energie Verde - Mega
Verde pentru tine

15 M 2015 01999 19/03/2015 FUNDATIA APRECIAZA VIATA! APRECIAZA VIATA!

16 M 2015 02000 19/03/2015 S.C. THRACE MUSIC S.R.L. THRACE MUSIC

17 M 2015 02001 19/03/2015 S.C. MERE DE ITEŞTI S.R.L. Punguţa cu ... trei litri Vin de ţară
românesc
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18 M 2015 02002 19/03/2015 SCP GROSU SI ASOCIATII GROSU & ASOCIATII

19 M 2015 02003 19/03/2015 BUSE ADRIAN iTRACK total surveillance. total
control.

20 M 2015 02004 19/03/2015 BARBU MIHAI MIBA

21 M 2015 02005 19/03/2015 ONLINE FUNKY KIDS S.R.L. FUNKY KIDS

22 M 2015 02006 19/03/2015 S.C. EVENSYS CONSULT S.R.L. TopHotel

23 M 2015 02007 19/03/2015 VÎLCU DANIELA QUICK NON STOP

24 M 2015 02008 19/03/2015 S.C. ALTIMATE S.R.L. ALTIMATE

25 M 2015 02009 19/03/2015 CRUCERU DANIEL TATICOOL

26 M 2015 02010 19/03/2015 S.C. TURBOMECANICA S.A. TURBOMECANICA

27 M 2015 02011 19/03/2015 ROYAL COMPUTERS S.R.L. LogiStep

28 M 2015 02012 19/03/2015 PIERRE FABRE MEDICAMENT Drillfen

29 M 2015 02013 19/03/2015 PAŞALĂU MĂDĂLINA LA SPAGHETTERIA

30 M 2015 02014 19/03/2015 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. INTIMOPROTECT

31 M 2015 02016 19/03/2015 CALIN PAULA INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

REGNUM
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(210) M 2015 01255
(151) 19/03/2015
(732) ROMANO CERASELA, Str.

Mohorului nr. 4, bl. 145A, sc. B, et. 9,
ap. 98, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Samuel Yves POUR HOMME

(531) Clasificare Viena:270501; 270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01256
(151) 19/03/2015
(732) ROMANO CERASELA, Str.

Mohorului nr. 4, bl. 145A, sc. B, et. 9,
ap. 98, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Vivienne Ruth PAR AMOUR DES
FEMMES

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01997
(151) 19/03/2015
(732) OHANESIAN EDUARD OVIDIU,

Aleea Avrig nr. 10, bl. P5, sc. 1, ap. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AVERTISMENT

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01998
(151) 19/03/2015
(732) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., Str.

Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

100% Energie Verde - Mega Verde
pentru tine

(591) Culori revendicate:galben, verde
(531) Clasificare Viena:050116; 270508;

290112;  
(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 2015 01999
(151) 19/03/2015
(732) FUNDATIA APRECIAZA VIATA!,

Str. Scarlatescu nr. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

APRECIAZA VIATA!

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

36 Colectare resurse financiare.
45 Activităţi filantropice (servicii sociale şi
personale efectuate de terţi pentru satisfacerea
unor nevoi sociale).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01991
(151) 19/03/2015
(732) S.C. AINA SPECIAL EVENTS

S.R.L., Str. Făgăraş, nr. 9, bl. E1, sc.
C, ap. 10, Cartier Negru Vodă, Jud.
Argeş, , PITEŞTI 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 I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

EPIQUE STUDIO LOUNGE EST.2015

(591) Culori revendicate:negru, alb, auriu
(531) Clasificare Viena:270503; 270524;

290113;  
511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02000
(151) 19/03/2015
(732) S.C. THRACE MUSIC S.R.L., Str.

Baba Novac nr. 2A, bl. L119A, sc. B,
ap. 39, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

THRACE MUSIC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01992
(151) 19/03/2015
(732) S.C. FLY MUSIC S.R.L., Str. Roman

nr. 212, Jud. Suceava, 727045,
BOSANCI 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)

PROFIXX
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(531) Clasificare Viena:270507; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
15 Instrumente muzicale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială, lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01993
(151) 19/03/2015
(732) S . C .  C A R M I S T I N

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Bucureşti-Ploieşti, nr. 42-44, bl. B,
aripa B1, et. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Avicarvil

(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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,

forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 2015 01994
(151) 19/03/2015
(732) S.C. IZVORUL MUNTELUI APA

MINERALA NATURALA S.R.L.,
Judeţul Neamţ, , BICAZ CHEI
ROMANIA 

(540)

IZVORUL MUNTELUI REZERVAŢIE
NATURALĂ

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:060102; 250119;

290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02001
(151) 19/03/2015
(732) S.C. MERE DE ITEŞTI S.R.L.,

Comuna Iteşti, Judeţul Bacău, 607047,
SAT ITEŞTI ROMANIA 

(540)

Punguţa cu ... trei litri Vin de ţară
românesc

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01995
(151) 19/03/2015
(732) S.C. VINALCOOL NEAMT S.A.,

Str. Dumbravei nr. 1, Jud. Neamţ,
6 1 0 2 0 2 ,  P I A T R A  N E A MŢ
ROMANIA 

(540)

KASIANOFF

(531) Clasificare Viena:030122; 240905;
250119;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02004
(151) 19/03/2015
(732) BARBU MIHAI, Str. Alexandru

Vlahuţă nr. 24B, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

MIBA

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270502; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02005
(151) 19/03/2015
(732) ONLINE FUNKY KIDS S.R.L., Str.

Nicolae Iorga nr. 119, C4, Jud.
Prahova, , VĂLENII DE MUNTE
ROMANIA 

(540)

FUNKY KIDS

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
gri

(531) Clasificare Viena:020919; 270507;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02006
(151) 19/03/2015
(732) S.C. EVENSYS CONSULT S.R.L.,

Str. Pictor Ion Negulici nr. 32, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TopHotel

(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
închis, negru

(531) Clasificare Viena:011108; 260118;
290113;  

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

41 Organizare de evenimente, conferinţe,
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seminarii, sesiuni de training, gală de premiere
şi alte tipuri de evenimente, activităţi
culturale, activităţi cu scop educaţional şi de
diverstisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02007
(151) 19/03/2015
(732) VÎLCU DANIELA, nr. 1022, judeţul

Ilfov, , COMUNA DOMNEŞTI
ROMANIA 

(540)

QUICK NON STOP

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02008
(151) 19/03/2015
(732) S.C. ALTIMATE S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107A, Corp C1, et. 6,
camera 1624, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ALTIMATE

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
9 Programe înregistrate pe suport magnetic
sau descărcate dintr-o reţea informatică
externă; programe de calculator înregistrate şi
software pentru crearea de instrumente de
publicare on-line şi de găzduire website-uri;
programe de calculator înregistrate şi software
privitoare la înregistrarea media şi mijloacele
de diseminare în aşa fel încât softul este
înregistrat pe un suport magnetic sau încarcat
dintr-o reţea de calculatoare externă;
programe de computer înregistrate pentru
editare, pentru producerea de muzică, filme,
cărţi virtuale; suporturi magnetice, optice,
flash, memorii statice, carduri de memorie,
memory stick toate înregistrate/încarcate cu
filme, muzică, video, pentru i-Pad-uri,
telefoane mobile, programe de calculator
şi/sau pentru acces prin mijloace electronice,
internet; suporturi de date înregistrate;
publicaţii electronice încărcabile, în special
cărţi, reviste virtuale; muzică digitală
încărcabilă de pe internet, furnizată prin
decompactare (MP3) din website/internet;
sistem automat de furnizare a muzicii la
cerere; fişiere cu muzică, imagini şi sunete
încărcabile. 
35 Publicitate clasică şi publicitate on-line;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate prin radio şi televiziune şi prin
programele televiziunilor comerciale; difuzare
de anunţuri publicitare şi materiale
publicitare; distribuirea de prospecte, direct
sau prin poştă, distribuirea de mostre; curier
publicitar; închirierea de spaţii publicitare;
punerea la zi a materialelor publicitare;
închirierea de timpi de publicitate on-line;
pregătirea, redactarea, difuzarea şi
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actualizarea de texte publicitare, anunţuri şi
materiale publicitare; servicii care constau în
căutarea, culegerea, înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise, înregistrări, date şi
informaţii în fişiere informatice; servicii de
prelucrare de texte, de date; compilarea şi
sistematizarea informaţiilor în fişiere
electronice; gestionarea de fişiere informatice;
procesarea de cuvinte, de informaţii, într-o
bază de date computerizată; sondaje de opinie;
studii de piaţă; diseminare de informaţii
despre oferte de produse şi servicii;
diseminare de informaţii despre muzică şi
divertisment; informaţii statistice, organizarea
de expoziţii în scop comercial; servicii de
recrutare de personal şi informaţii asupra
locurilor de muncă; informaţii asupra cererilor
de locuri de muncă, ordonare, selectare şi
clasificare a CV-urilor solicitanţilor de locuri
de muncă, evidenta interviurilor, consultanţă
în domeniul găsirii locurilor de muncă, de
recrutare de personal, de angajări; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
punerea împreună, spre beneficiul altora, a
unei varietăţi de bunuri, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping sau al
canalelor TV comerciale, permiţând
convenabil cumpărătorilor să le vadă şi să le
cumpere; servicii de management al
angajaţilor pentru filme, producţii, programe
de televiziune; diseminare de informaţii despre
cărţi, despre programe de televiziune, despre
filme, teatre, artişti, colecţii vestimentare şi de
artă, despre instruire profesională în domeniul
mass-media; căutare de informaţii în fişiere
informatice pentru terţi; organizarea de
expoziţii vestimentare şi de artă în scop
comercial sau de publicitate; închirierea de
spaţii şi timp publicitare; selecţia de personal

în domeniul mass-media; consiliere
profesională pentru artiştii interpreţi;
conducerea şi administrarea afacerilor în
domeniu, în special conducerea afacerilor
artistice; investigaţii, estimări şi date,
consultanţă, expertiză pentru afaceri;
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,
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, precum
servicii ca distribuirea de prospecte, directă.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Servicii de transmitere, difuzare,
retransmitere, diseminare de programe,
muzică, filme, jocuri, show-uri şi alte
producţii de televiziune, prin internet, prin
telefon mobil, prin unde radio, prin eter, prin
cablu, în circuit închis; servicii de difuzare de
programe de televiziune prin internet cu
ajutorul computerului şi/sau mobile smart;
furnizarea de chatrooms pe internet; servicii
de televiziune interactivă; transmiterea de date
computerizate şi teletexte prin mijloace de
televiziune; servicii de forum de discuţii pe
internet; transmitere de mesaje şi imagini
asistate de calculator; transmitere de fişiere
digitale; transmitere de texte şi documente în
format electronic protejate prin sistem de
parolare generat vocal; servicii de informaţii
interactiv relativ la telecomunicaţii; punerea la
dispoziţie de mijloace de comunicaţie
electronice şi de site-uri pentru salvarea
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datelor; servicii interactive pentru facilitarea
preselectării şi înregistrării programelor de
televiziune, filmelor; furnizarea de acces la
informaţii şi la baze de date; furnizarea
accesului utilizatorilor la o reţea informatică
mondială, în special la o reţea socială;
furnizarea canalelor de telecomunicaţii
destinate serviciilor de teleshopping; închiriere
de timp de acces la reţele informatice
mondiale.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizarea de servicii
culturale, de divertisment, în special furnizarea
de servicii de divertisment de genul
concertelor, invitarea de formaţii, DJ, din ţară
şi din străinătate; organizare de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizare şi
dirijare de concerte; organizare de baluri, de
concursuri de educaţie, divertisment şi
frumuseţe, de reprezentaţii teatrale şi
spectacole live, de divertiement televizat,
music-hall; reality show TV; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative;
organizarea şi furnizarea de servicii de club;
servicii de discotecă; furnizarea de servicii de
gazdă pentru petreceri, distracţii; organizarea
de petreceri şi evenimente de protocol,
oficiale, particulare şi/sau dansante;
organizarea de evenimente în aer liber,
concerte în aer liber sau în anumite locaţii;
furnizarea de informaţii, imagini, video şi text,
pe internet pe platforme sociale; furnizarea
facilităţilor pentru recreere, dans, serate,
petreceri, evenimente şi alte asemenea;
furnizarea de servicii de karaoke; activităţi
culturale şi organizarea de evenimente la care
se va asculta muzică, concerte, formaţii;
servicii de informaţii asupra activităţilor de
recreere, divertisment şi organizare de
petreceri; divertisment prin organizarea de

vizionări de filme, de programe de
televiziune; informaţii în materie de
divertisment, divertisment radiofonic şi
televizat, de exploatare a echipamentelor, de
karaoke; producerea de filme în general şi pe
benzi video sau pe alte suporturi în special,
producţie de programe tv, de piese de teatru,
de divertisment şi promovare; producerea şi
realizarea de proiecţii de filme; închirieri de
filme şi înregistrări sonore, video; înregistrări,
montaj şi închirieri de benzi video, închirieri
de studiouri, închirierea de înregistrări sonore;
închiriere de echipamente de reproducere şi
înregistrare audio; microeditare, microfilmare;
servicii de compoziţie muzicală; servicii de
orchestră; servicii de sonorizare; furnizarea de
servicii de impresariat, de servicii de rezervare
şi vânzare a biletelor de intrare; servicii de
prezentare a operelor de artă, muzică, filme,
teatru şi/sau literatura publicului, în scopuri
culturale sau educative; servicii al căror scop
esenţial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor, interpretări ale
cântăreţilor şi dansatorilor; servicii de
discotecă; servicii de agenţii de modeling;
servicii de animatori; producerea de cărţi şi
cărţi virtuale; publicare de texte şi publicarea
de cărţi şi periodice on-line; exploatarea
pub l i c a ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; reportaje fotografice,
fotografie; servicii de procesare de imagini
digitale; montaj de programe radiofonice şi de
televiziune; servicii de informaţii sub formă
de imagini, video şi text furnizate on-line de la
o reţea de computere; servicii de creare şi
furnizare a unei platforme care va difuza
vidoclipuri muzicale conform unui anumit
program (playlist) pe internet, într-o reţea de
computere sau telefoane mobile.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor, hardware şi a programelor de
calculator, software, servicii în domeniul
calculatoarelor pentru comunicaţii interactive
şi televiziune, servicii de creaţie; crearea de
website pentru alţii şi în special a unei
comunităţi on line, crearea de blog-uri; servicii
de design pentru petreceri şi pentru
divertisment, pentru expoziţii, pentru târguri,
pentru catering şi materiale promoţionale;
crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator în general şi specializate la
serviciile de design enumerate mai sus;
servicii de planificare a catering-ului şi
evenimentelor distractive.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
exploatarea drepturilor de radiodifuzare;
licenţierea dreptului la reproducere a
programelor de radio şi de televiziune,
radio-tele difuzate sau pe internet şi pe
telefonul mobil şi a retransmiterii acestora;
exploatarea drepturilor pentru producţiile TV,
cinema, teatru, intenet, de cărţi, programe de
calculator si producţii înregistrate; servicii
destinate întâlnirilor pe internet (dating
services).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02010
(151) 19/03/2015
(732) S.C. TURBOMECANICA S.A.,

B-dul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,
061126, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TURBOMECANICA

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb,
cenuşiu

(531) Clasificare Viena:150719; 270503;
290114;  

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

7 Motoare.
12 Aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau
pe apă.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02009
(151) 19/03/2015
(732) CRUCERU DANIEL, Intr. Pinului

nr. 30, bl. 3, ap. 11, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TATICOOL

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02011
(151) 19/03/2015
(732) ROYAL COMPUTERS S.R.L., Str.

General Culcer Ioan nr. 32, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LogiStep

(591) Culori revendicate:roşu, negru
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,

degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
9 Echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02002
(151) 19/03/2015
(732) SCP GROSU SI ASOCIATII, Str.

Postăvarul nr. 3, bl. E3, sc. 1, et. 9, ap.
38, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GROSU & ASOCIATII

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, roşu, alb
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(531) Clasificare Viena:260116; 270508;
290114;  

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

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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02012
(151) 19/03/2015
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,

45 place Abel Gange, 92100,
BOULOGNE BILLANCOURT
FRANTA 

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

(540)

Drillfen

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

5 Preparate/produse şi substanţe farmaceutice;
medicamente/produse medicinale pentru
tratamentul durerilor de gât.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02013
(151) 19/03/2015
(732) PAŞALĂU MĂDĂLINA, Str. Cuza

Vodă nr. 20, bl. 20, sc.1, et. 3, ap. 8,
judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

LA SPAGHETTERIA

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02014
(151) 19/03/2015
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

INTIMOPROTECT
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 (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 clasă de produse)
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 clasa de produse).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură. (solicitam
protecţie pentru intreaga clasa de produse).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02003
(151) 19/03/2015
(732) BUSE ADRIAN, Bdul. Camil Ressu

nr. 31, bl. N3, sc. 5, et. 6, ap. 213,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

iTRACK total surveillance. total control.

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
(531) Clasificare Viena:020904; 270502;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 2015 02016
(151) 19/03/2015
(732) CALIN PAULA INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, Str. Viticulturii nr.
2, judeţul Tulcea, , TULCEA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

REGNUM

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

33 Băuturi alcoolice (în special vinuri).
35 Regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice (vinuri) în magazine specializate,
on-line, servicii de import-export a acestor
produse.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01985
(151) 19/03/2015
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş ,  300642, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PROFI LOCO

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C), orange (pantone 716C), negru
(pantone Process Black C), alb

(531) Clasificare Viena:100313; 270524;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate pentru magazine şi reţele
de magazine; campanii publicitare; strângerea
la un loc, în beneficiilor terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
fiind asigurate de magazine en gros sau en
detail; lanţ de magazine, supermarketuri,
hipermarketuri; servici de import-export;

servicii de promovare a vânzărilor;
organizarea, utilizarea şi monitorizarea de
programe de loialitate pentru clienţi şi scheme
de recompensare în scopul promovării
vânzărilor; organizare şi gestionare de
programe comerciale de stimularea a
vânzărilor şi loializare a clienţilor; organizarea
şi gestionarea programelor de loializare a
clienţilor în scopul promovării vânzărilor;
servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial şi/sau publicitar; organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri şi/sau stimulente pentru
clienţi prin carduri de reducere, vouchere;
carduri de fidelitate; agenţii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01986
(151) 19/03/2015
(732) S.C. WELTBAU CONSULT S.R.L.,

Sat Baloteşti, Str. Stupinei nr. 2,
Construcţia C1, judeţul Ilfov, ,
COMUNA BALOTEŞTI ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

băcănia LA ŢARĂ

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C) negru (pantone Blakc C)

(531) Clasificare Viena:260403; 260408;
270502; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a produselor alimentare, produselor alimentare
de lux, produselor alimentare tradiţionale,
băuturilor alcoolice şi nonalcoolice (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 corepondenţă sau prin mijloace
electronice şi media.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01987
(151) 19/03/2015
(732) GUŢĂ SEBASTIAN NICOLAE, Str.

Tudor Vladimirescu bl. U1, sc. A, ap.
15, judeţul Argeş, 110191, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

BIENALA DE URBANISM

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

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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01989
(151) 19/03/2015
(732) S.C. WOW SITE EXPERT S.R.L.,

Str. Liliacului nr.16, judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str. Rozelor
nr.12/3, Judeţul Maramureş BAIA
MARE

(540)

IBELIEVE

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

35 Publicitate; servicii de administrare site-uri
web.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01990
(151) 19/03/2015
(732) S.C. MOREFONE GSM S.R.L., Str.

Jupiter nr. 1, complex comercial
Orizont 3000, corp A, stand 7, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

mobi store

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

270515; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; 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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA 

Referitor la dep. M 2015/01926, înregistrat în data de 17/03/2015,
publicat în data de 24/03/2015, dintr-o eroare a fost omisã clasa 5,
corect sunt urmãtoarele clase:  
 
                Clasa 3: Parfumerie, uleiuri esentiale, cosmetice, odorizante de
                uz personal. 
 
                Clasa 5; Odorizante de camerã.
 
 


