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Cereri Mărci publicate în 10.04.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02064 03/04/2017 MIULESCU ALEXANDRU LS Live Studio Pasiune pentru

performanta

2 M 2017 02224 03/04/2017 OPTOCENTRU MED S.R.L. MEDICAL OPTIC vedere fara
limite

3 M 2017 02225 03/04/2017 BRD-GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

BRD Creditul La casa mea

4 M 2017 02226 03/04/2017 TACHE IULIAN MIHAI KENDAMA H2O

5 M 2017 02227 03/04/2017 TACHE IULIAN MIHAI SWEETS KENDAMAS

6 M 2017 02228 03/04/2017 TACHE IULIAN MIHAI KROM KENDAMA

7 M 2017 02229 03/04/2017 TACHE IULIAN MIHAI H2O SHOP

8 M 2017 02230 03/04/2017 S.C. OIL ENERGY TRADING
S.R.L.

PROMPT MOBIL

9 M 2017 02231 03/04/2017 S.C. OIL ENERGY TRADING
S.R.L.

PROMPT

10 M 2017 02232 03/04/2017 S.C. OIL ENERGY TRADING
S.R.L.

SINCRO

11 M 2017 02233 03/04/2017 S.C. DERYYFARM 2000 S.R.L. DF Deryy Farm 2000

12 M 2017 02234 03/04/2017 BAU HANDLER GROUP S.R.L. BHG BAU HANDLER GROUP

13 M 2017 02235 03/04/2017 S.C. BLUE PEOPLE S.R.L. BalloonX

14 M 2017 02236 03/04/2017 XTREM SECURITY S.R.L. XTREM SECURITY

15 M 2017 02237 03/04/2017 S.C. IQ GAMES S.R.L.

16 M 2017 02238 03/04/2017 S.C. IQ GAMES S.R.L.

17 M 2017 02239 03/04/2017 FORGACI IOSIF bite

18 M 2017 02240 03/04/2017 DESPA MARIA I C !
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19 M 2017 02241 03/04/2017 S.C. UNU TIC S.R.L. ap ambalajul perfect

20 M 2017 02242 03/04/2017 CMMD DR. ZAHARIA PAUL Smile Vision

21 M 2017 02243 03/04/2017 CATANĂ SEBASTIAN meta sana

22 M 2017 02244 03/04/2017 STOICA ANDREEA-MIHAELA Profesorul Trăsnit

23 M 2017 02245 03/04/2017 SOCIETATEA VINURI NOBILE
DISTRIBUTION S.R.L.

REGINA FLORILOR

24 M 2017 02248 03/04/2017 SZEL-MOB S.R.L. rustic Butique by Szel Mob

25 M 2017 02249 03/04/2017 S.C. CARPATEUROSALT S.R.L. CARPAT EURO SALT ORIGINAL

26 M 2017 02250 03/04/2017 PATRIARHIA ROMANA PATRIARHIA ROMÂNĂ

27 M 2017 02251 03/04/2017 PATRIARHIA ROMANA ARHIEPISCOPIA
BUCUREŞTILOR

28 M 2017 02252 03/04/2017 PATRIARHIA ROMANA CALENDAR
CREŞTIN-ORTODOX

29 M 2017 02253 03/04/2017 PATRIARHIA ROMANA TIPOGRAFIA CĂRŢILOR
BISERICEŞTI

30 M 2017 02254 03/04/2017 S.C. DCS TRAVEL CONSULTANT
S.R.L.

EVRIKA

31 M 2017 02255 03/04/2017 S.C. FAMILIA HAI HUI S.R.L. Familia Hai Hui

32 M 2017 02256 03/04/2017 COMPARTY S.R.L. CM covasnamedia.ro

33 M 2017 02257 03/04/2017 WHITELAND IMPORT EXPORT
S.R.L.

Whiteland SALES &
MARKETING since 1993

34 M 2017 02258 03/04/2017 GALICEANU IOANA-CĂTĂLINA Bio Aleea

35 M 2017 02259 03/04/2017 FUNDAŢIA EUROMONITOR
PENTRU EXCELENŢĂ

european scholarships for
journalists

36 M 2017 02260 03/04/2017 VLAŞIN VASILE BLOCUL IDENTITĂŢII
NAŢIONALE ÎN EUROPA (BINE)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de
03.04.2017

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

3

37 M 2017 02261 03/04/2017 S.C. SEREX S.R.L. HERA

38 M 2017 02262 03/04/2017 SOARE ALINA Chic Marie CANDY BARS

39 M 2017 02263 03/04/2017 CAROL BREWERY S.R.L. CAROL BEER

40 M 2017 02264 03/04/2017 BOOZY S.R.L. Boozy

41 M 2017 02265 03/04/2017 S.C. RIO BUCOVINA S.R.L. BUCOVINA
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(210) M 2017 02064
(151) 03/04/2017
(732) MIULESCU ALEXANDRU, Str.

Olarului nr.  16,  sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LS Live Studio Pasiune pentru
performanta

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(531) Clasificare Viena:250110; 250113;

270501; 270519; 270522; 290112;  

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

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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02224
(151) 03/04/2017
(732) OPTOCENTRU MED S.R.L., Calea

Rahovei nr. 266-268, corp 104, etaj 3,
axele A-B, stalpii 3-3 1/2, camera 12,
sector 5,  BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

MEDICAL OPTIC vedere fara limite

(591) Culori revendicate:purpuriu, roşu -
Pantone 032, violet

(531) Clasificare Viena:160319; 270501;
290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare (automate de
vânzare).
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci publicate în data de 03.04.2017

5

sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02225
(151) 03/04/2017
(732) B R D - G R O U P E  S O C I E T E

GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRD Creditul La casa mea

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

16 Publicaţii, material publicitar (tipărituri),
imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare referitoare la produse bancare.
35 Publicitate; publicitate On-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la produse bancare. 
36 Asigurare şi finanţare; expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la produse bancare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02226
(151) 03/04/2017
(732) TACHE IULIAN MIHAI, Str. Av.

Al. Şerbănescu nr. 19, bl. 7L, sc. 1, et.
1, ap. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KENDAMA H2O

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02227
(151) 03/04/2017
(732) TACHE IULIAN MIHAI, Str. Av.

Al. Şerbănescu nr. 19, bl. 7L, sc. 1, et.
1, ap. 6, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02228
(151) 03/04/2017
(732) TACHE IULIAN MIHAI, Str. Av.

Al. Şerbănescu nr. 19, bl. 7L, sc. 1, et.
1, ap. 6, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KROM KENDAMA

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02229
(151) 03/04/2017
(732) TACHE IULIAN MIHAI, Str. Av.

Al. Şerbănescu nr. 19, bl. 7L, sc. 1, et.
1, ap. 6, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

H2O SHOP

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02230
(151) 03/04/2017
(732) S.C. OIL ENERGY TRADING

S.R.L., Calea Floreasca nr. 175,
PARTEA A, et. 6, sectorul 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P ARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PROMPT MOBIL

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru decontaminarea
combustibililor; aditivi chimici antigel pentru
combustibili; aditivi chimici pentru
tratamentele combustibilului; aditivi chimici
la combustibilii pentru motoare; adsorbanţi
chimici pentru îndepărtarea impurităţilor din
combustibil; produse chimice utilizate în
domeniul ştiinţei şi industriei fotografiei,
precum şi în agricultură, horticultură şi
silvicultură; raşini artificiale şi sintetice,
materiale plastice în stare brută sub formă de
pulberi, lichide sau paste; compoziţii de
stingere a incendiilor; adezivi folosiţi în
industrie; hidrocarburi şi derivaţi ai acestora,
alcooli, esteri, raşini artificiale în stare brută,

antigel, agenţi de răcire, aditivi pentru
combustibili de iluminat; aditivi chimici
pentru uleiuri de călire, carburanţi şi păcura;
solvenţi; gaz de sinteză; parafină, sulf,
produse petrochimice etilenă, propilenă,
butadienă, polietilenă, polipropilenă, cocs de
petrol mineral, solvenţi şi diluanţi pentru
vopsele şi conservanţi; polimeri de compuşi
organici pentru industria de mase plastice,
combustibili pentru încălzire; butan (produs
chimic), propan (produs chimic).
4 Carburanţi; uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; combustibili inclusiv benzina
pentru motoare şi iluminat; toate produsele
menţionate mai sus incluzând ţiţei, gaze
naturale, gaze lichefiate, gaze petroliere, gaze
de sonda, gaze solidificate, petrol; lumânari de
veghe, fitile; ceară, parafină, cerezina,
ozocherită, petrol, uleiuri, uleiuri
compresoare, uleiuri de turbine, uleiuri de
foraj şi alte uleiuri cu scop special şi a altor
lubrifianţi de lubrifiere; benzină, motorina,
uleiuri diesel, uleiuri pentru încălzire, uleiuri
de transformator, uleiuri de cablu de izolare şi
alte uleiuri cu destinaţie specială pentru
utilizări electrice, uleiuri anti-coroziune; gaz
de încălzire (combustibil).
29 Uleiuri de gătit (comestibil).
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
produselor regasite în clasele 1 şi 4, pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
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prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
37 Reparaţii, întreţinere şi alimentare cu
carburant pentru vehicule; staţii service
(benzinării); servicii de service pentru
repararea autovehiculelor; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
echipamente pentru benzinării; servicii de
alimentare cu combustibil.
39 Livrare de combustibil; organizarea
depozitării combustibililor; depozitare de
combustibil lichid; servicii de distribuţie de
carburant.
40 Prelucrarea şi exploatarea de ţiţei, bitum de
toate tipurile, de gaze naturale şi materii prime
minerale; generarea gaze şi electricitate;
servicii de rafinărie pentru tratarea petrolului;
rafinarea produselor petroliere; prelucrarea şi
producţia de energie; toate serviciile
menţionate mai sus incluzând prelucrarea şi
producţia de gaz, gaze petrolie lichefiate şi
gaze naturale lichefiate; servicii de exploatare
a energiei secundare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea în domeniul exploatării zăcămintelor
de ţiţei şi gaze; servicii de inginerie; servicii
tehnologice; servicii geodezice; servicii de
analiză şi prospecţiune a câmpurilor
petrolifere şi a zăcămintelor de gaze; testarea
puţurilor de petrol şi de gaze; servicii de
prospectare în domeniul petrolului şi gazelor;
prospectare geologică sau geofizică;
exploatarea de câmpuri petrolifere şi gaze;
prospectarea câmpurilor petrolifere sau a
zăcămintelor de gaze; servicii de explorare a
zăcămintelor de petrol şi gaze; cercetare,
proiectare şi dezvoltare de hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02231
(151) 03/04/2017
(732) S.C. OIL ENERGY TRADING

S.R.L., Calea Floreasca nr. 175,
PARTEA A, et. 6, sectorul 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PROMPT

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

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

clase:
1 Produse chimice pentru decontaminarea
combustibililor; aditivi chimici antigel pentru
combustibili; aditivi chimici pentru
tratamentele combustibilului; aditivi chimici
la combustibilii pentru motoare; adsorbanţi
chimici pentru îndepărtarea impurităţilor din
combustibil; produse chimice utilizate în
domeniul ştiinţei şi industriei fotografiei,
precum şi în agricultură, horticultură şi
silvicultură; raşini artificiale şi sintetice,
materiale plastice în stare brută sub formă de
pulberi, lichide sau paste; compoziţii de
stingere a incendiilor; adezivi folosiţi în
industrie; hidrocarburi şi derivaţi ai acestora,
alcooli, esteri, raşini artificiale în stare brută,
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antigel, agenţi de răcire, aditivi pentru
combustibili de iluminat; aditivi chimici
pentru uleiuri de călire, carburanţi şi păcura;
solvenţi; gaz de sinteză; parafină, sulf,
produse petrochimice etilenă, propilenă,
butadienă, polietilenă, polipropilenă, cocs de
petrol mineral, solvenţi şi diluanţi pentru
vopsele şi conservanţi; polimeri de compuşi
organici pentru industria de mase plastice,
combustibili pentru încălzire; butan (produs
chimic), propan (produs chimic).
4 Carburanţi; uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; combustibili inclusiv benzina
pentru motoare şi iluminat; toate produsele
menţionate mai sus incluzând ţiţei, gaze
naturale, gaze lichefiate, gaze petroliere, gaze
de sonda, gaze solidificate, petrol; lumânari de
veghe, fitile; ceară, parafină, cerezina,
ozocherită , petrol, uleiuri, uleiuri
compresoare, uleiuri de turbine, uleiuri de
foraj şi alte uleiuri cu scop special şi a altor
lubrifianţi de lubrifiere; benzină, motorina,
uleiuri diesel, uleiuri pentru încălzire, uleiuri
de transformator, uleiuri de cablu de izolare şi
alte uleiuri cu destinaţie specială pentru
utilizări electrice, uleiuri anti-coroziune; gaz
de încălzire (combustibil).
29 Uleiuri de gătit (comestibil).
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
produselor regasite în clasele 1 şi 4, pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi

prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
37 Reparaţii, întreţinere şi alimentare cu
carburant pentru vehicule; staţii service
(benzinării); servicii de service pentru
repararea autovehiculelor; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
echipamente pentru benzinării; servicii de
alimentare cu combustibil.
39 Livrare de combustibil; organizarea
depozitării combustibililor; depozitare de
combustibil lichid; servicii de distribuţie de
carburant.
40 Prelucrarea şi exploatarea de ţiţei, bitum de
toate tipurile, de gaze naturale şi materii prime
minerale; generarea gaze şi electricitate;
servicii de rafinărie pentru tratarea petrolului;
rafinarea produselor petroliere; prelucrarea şi
producţia de energie; toate serviciile
menţionate mai sus incluzând prelucrarea şi
producţia de gaz, gaze petrolie lichefiate şi
gaze naturale lichefiate; servicii de exploatare
a energiei secundare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea în domeniul exploatării zăcămintelor
de ţiţei şi gaze; servicii de inginerie; servicii
tehnologice; servicii geodezice; servicii de
analiză şi prospecţiune a câmpurilor
petrolifere şi a zăcămintelor de gaze; testarea
puţurilor de petrol şi de gaze; servicii de
prospectare în domeniul petrolului şi gazelor;
prospectare geologică sau geofizică;
exploatarea de câmpuri petrolifere şi gaze;
prospectarea câmpurilor petrolifere sau a
zăcămintelor de gaze; servicii de explorare a
zăcămintelor de petrol şi gaze; cercetare,
proiectare şi dezvoltare de hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02232
(151) 03/04/2017
(732) S.C. OIL ENERGY TRADING

S.R.L., Calea Floreasca nr. 175,
PARTEA A, et. 6, sectorul 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P ARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SINCRO

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

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

clase:
1 Produse chimice pentru decontaminarea
combustibililor; aditivi chimici antigel pentru
combustibili; aditivi chimici pentru
tratamentele combustibilului; aditivi chimici
la combustibilii pentru motoare; adsorbanţi
chimici pentru îndepărtarea impurităţilor din
combustibil; produse chimice utilizate în
domeniul ştiinţei şi industriei fotografiei,
precum şi în agricultură, horticultură şi
silvicultură; raşini artificiale şi sintetice,
materiale plastice în stare brută sub formă de
pulberi, lichide sau paste; compoziţii de
stingere a incendiilor; adezivi folosiţi în
industrie; hidrocarburi şi derivaţi ai acestora,

alcooli, esteri, raşini artificiale în stare brută,
antigel, agenţi de răcire, aditivi pentru
combustibili de iluminat; aditivi chimici
pentru uleiuri de călire, carburanţi şi păcura;
solvenţi; gaz de sinteză; parafină, sulf,
produse petrochimice etilenă, propilenă,
butadienă, polietilenă, polipropilenă, cocs de
petrol mineral, solvenţi şi diluanţi pentru
vopsele şi conservanţi; polimeri de compuşi
organici pentru industria de mase plastice,
combustibili pentru încălzire; butan (produs
chimic), propan (produs chimic).
4 Carburanţi; uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; combustibili inclusiv benzina
pentru motoare şi iluminat; toate produsele
menţionate mai sus incluzând ţiţei, gaze
naturale, gaze lichefiate, gaze petroliere, gaze
de sonda, gaze solidificate, petrol; lumânari de
veghe, fitile; ceară, parafină, cerezina,
ozocherită , petrol, uleiuri, uleiuri
compresoare, uleiuri de turbine, uleiuri de
foraj şi alte uleiuri cu scop special şi a altor
lubrifianţi de lubrifiere; benzină, motorina,
uleiuri diesel, uleiuri pentru încălzire, uleiuri
de transformator, uleiuri de cablu de izolare şi
alte uleiuri cu destinaţie specială pentru
utilizări electrice, uleiuri anti-coroziune; gaz
de încălzire (combustibil).
29 Uleiuri de gătit (comestibil).
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
produselor regasite în clasele 1 şi 4, pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
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electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
37 Reparaţii, întreţinere şi alimentare cu
carburant pentru vehicule; staţii service
(benzinării); servicii de service pentru
repararea autovehiculelor; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
echipamente pentru benzinării; servicii de
alimentare cu combustibil.
39 Livrare de combustibil; organizarea
depozitării combustibililor; depozitare de
combustibil lichid; servicii de distribuţie de
carburant.
40 Prelucrarea şi exploatarea de ţiţei, bitum de
toate tipurile, de gaze naturale şi materii prime
minerale; generarea gaze şi electricitate;
servicii de rafinărie pentru tratarea petrolului;
rafinarea produselor petroliere; prelucrarea şi
producţia de energie; toate serviciile
menţionate mai sus incluzând prelucrarea şi
producţia de gaz, gaze petrolie lichefiate şi
gaze naturale lichefiate; servicii de exploatare
a energiei secundare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea în domeniul exploatării zăcămintelor
de ţiţei şi gaze; servicii de inginerie; servicii
tehnologice; servicii geodezice; servicii de
analiză şi prospecţiune a câmpurilor
petrolifere şi a zăcămintelor de gaze; testarea
puţurilor de petrol şi de gaze; servicii de
prospectare în domeniul petrolului şi gazelor;
prospectare geologică sau geofizică;
exploatarea de câmpuri petrolifere şi gaze;
prospectarea câmpurilor petrolifere sau a
zăcămintelor de gaze; servicii de explorare a
zăcămintelor de petrol şi gaze; cercetare,
proiectare şi dezvoltare de hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02233
(151) 03/04/2017
(732) S.C. DERYYFARM 2000 S.R.L.,

B-dul Iuliu Maniu nr. 12-18, sc. C-D,
et. P, ap. 2, jud. Arad, , ARAD
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
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

DF Deryy Farm 2000

(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu, verde, maro, alb

(531) Clasificare Viena:031101; 050112;
260115; 260118; 270501; 270711;
290115;  

(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,
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pasta de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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, material de sutură. (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 2017 02234
(151) 03/04/2017
(732) BAU HANDLER GROUP S.R.L.,

Str. Gherghe Bulgar nr. 18/A, jud.
Satu Mare, , SATU MARE
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
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BHG BAU HANDLER GROUP

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:261103; 270501;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; raşini 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).
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
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transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; minereuri. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02235
(151) 03/04/2017
(732) S.C. BLUE PEOPLE S.R.L., Şos.

Păcurari, nr. 127, et. 5, Jud. Iaşi,
700544, IAŞI ROMANIA 

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

(540)

BalloonX

(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; dezinfectanti;
produse pentru distrugerea daunatorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou pentru produsele
din clasa 5

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02236
(151) 03/04/2017
(732) XTREM SECURITY S.R.L., Str.

Doctor Staicovici nr. 15, parter,
camera 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

XTREM SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270506;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02237
(151) 03/04/2017
(732) S.C. IQ GAMES S.R.L., Str.

Constructorilor nr. 2, judeţul Covasna,
520077, SFÂNTU GHEORGHE
ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:270717; 270725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Conducte rigide nemetalice pentru
construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
27 Linoleum; preşeuri.
28 Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun; aparate pentru jocuri video; jocuri;
jucării.
37 Construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02248
(151) 03/04/2017
(732) SZEL-MOB S.R.L., Str. Berde

Mozes nr. 61, Judeţul Harghita,
535400, CRISTURU SECUIESC
ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

rustic Butique by Szel Mob

  
(531) Clasificare Viena:120117; 120119;

250113; 260118; 260207; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; mobilă; mobilă din
lemn masiv.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii privind facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescarcabile
pentru transmiterea de informaţii pentru
comanda, livrarea şi transportul de produse
din clasa 20.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02238
(151) 03/04/2017
(732) S.C. IQ GAMES S.R.L., Str.

Constructorilor nr. 2, judeţul Covasna,
520077, SFÂNTU GHEORGHE
ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:250717; 250725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Conducte rigide nemetalice pentru
construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
27 Preşuri; linoleum.
28 Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun; aparate pentru jocuri video; jocuri;
jucării.
37 Construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02239
(151) 03/04/2017
(732) FORGACI IOSIF, Str. Koteles

Samuel nr. 23, jud. Mureş,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

bite

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02249
(151) 03/04/2017
(732) S.C. CARPATEUROSALT S.R.L.,

Str. Unirii nr. 40, Judeţul Satu-Mare,
NEGREŞTI-OAŞ 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
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

CARPAT EURO SALT ORIGINAL

(591) Culori revendicate:gri, albastru
(531) Clasificare Viena:060102; 060104;

270501; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Sare pentru vite; bulgări de sare pentru
animale.
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizata sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; regruparea în avantajul terţilor a
sării pentru vite şi a bulgărilor de sare pentru
animale pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
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electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02240
(151) 03/04/2017
(732) DESPA MARIA, Str. Miroslavei nr.

5, sector 6, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

I C !

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

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

clase:
41 Productie de materiale video; educaţie;
instruire; divertisment; activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02241
(151) 03/04/2017
(732) S.C. UNU TIC S.R.L., Str. Băişoara

nr. 1, ap. 5, judeţul Cluj,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

ap ambalajul perfect

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

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

clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografie; 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; folie de
plastic pentru ambalaj; caractere tipografice;
ambalaje pentru sticle din carton sau hârtie;
forme de tipar.
35 Publicitate; 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 ale emisiunilor
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de teleshopping, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02242
(151) 03/04/2017
(732) CMMD DR. ZAHARIA PAUL, Str.

Hebe nr. 23, et. 1, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Smile Vision

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

44 Servicii stomatologice; 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 2017 02243
(151) 03/04/2017
(732) CATANĂ SEBASTIAN, Aleea M.

Andrei Istvan nr. 4, ap. 18, judeţul
Timiş ,  300687, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)

meta sana

(591) Culori revendicate:alb, albastru, maro
(531) Clasificare Viena:020101; 020116;

020925; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate dietetice; publicitate şi
reclamă.
41 Cursuri de nutriţie (instruire).
42 Consultanţă tehnică în materie de servicii
de cercetare în domeniul alimentelor şi al
suplimentelor dietetice; creare şi menţinere de
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pagini (site-uri) web.
44 Consiliere legată de nutriţie (servicii
medicale); servicii medicale; servicii oferite
de laboratoare medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02244
(151) 03/04/2017
(732) STOICA ANDREEA-MIHAELA,

Str. Mărţişor nr. 59, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Profesorul Trăsnit

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02245
(151) 03/04/2017
(732) SOCIETATEA VINURI NOBILE

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Ciulini
nr. 102, judeţul Ilfov, , COMUNA
JILAVA ROMANIA 

(540)

REGINA FLORILOR

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02250
(151) 03/04/2017
(732) PATRIARHIA ROMANA, Bdul.

Regina Maria nr. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PATRIARHIA ROMÂNĂ

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

4 Lumânări şi fitiluri.
16 Hârtie şi carton; tipărituri;articole de
legătorie; fotografii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02251
(151) 03/04/2017
(732) PATRIARHIA ROMANA, Bdul.

Regina Maria nr. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

4 Lumânări şi fitiluri.
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02252
(151) 03/04/2017
(732) PATRIARHIA ROMANA, Bdul.

Regina Maria nr. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CALENDAR CREŞTIN-ORTODOX

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

16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul tertior, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02253
(151) 03/04/2017
(732) PATRIARHIA ROMANA, Bdul.

Regina Maria nr. 1, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TIPOGRAFIA CĂRŢILOR
BISERICEŞTI

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

16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul tertior, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02254
(151) 03/04/2017
(732) S.C. DCS TRAVEL CONSULTANT

S.R.L., Str. Traian nr. 13, parter,
Judeţul Neamţ, 610136, PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02255
(151) 03/04/2017
(732) S.C. FAMILIA HAI HUI S.R.L., Str.

Redutei nr. 6, camera 2, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Familia Hai Hui

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7689 C), roşu (pantone 215 C)

(531) Clasificare Viena:020523; 020524;
260118; 270501; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02256
(151) 03/04/2017
(732) COMPARTY S.R.L., Str. General

Grigore Balan nr. 2, bl. 43/A/10,
Judeţul Covasna, , SFANTU
GHEORHJE ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

CM covasnamedia.ro

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole de papetărie şi articole de birou, cu
excepţia mobilei; material didactic şi de
instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare.
42 Servicii privind facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescarcabil
pentru transmiterea de informaţii pentru
comanda, livrarea şi transportul de peoduse
cuprinse în clasa 16.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02257
(151) 03/04/2017
(732) WHITELAND IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Drumul Dealul Bradului
nr. 86-120, sector 4, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Whiteland SALES & MARKETING
since 1993

(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri
(531) Clasificare Viena:260106; 261103;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe utilizate pentru bazele de date
(electronice); programe de computer;
programe pentru baze de date; programe de
computer pentru managementul bazelor de
date; programe software având informaţii în
baze de date pentru pregătirea cotaţiilor şi
facturilor pentru vânzări, expediere;
echipamente şi computere pentru procesarea,
comunicarea şitransmiterea informaţiilor;
programe de calculator înregistrate; programe
software înregistrate, în special programe

software pentru tranzacţii comerciale;
suporturi de date magnetice, optice sau altele,
înregistrate cu programe operative şi sau
software pentru calculator.
35 Publicitate directă şi prin mijloace:
massmedia, radio, poştă; servicii de promovare
a vânzării produselor, distribuirea prospectelor
de publicitate şi reclamă şi a eşantioanefor de
produse şi consultanţă relativ la acestea;
punerea împreună spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse nealimentare şi accesorii
ale acestora precum şi alte produse de consum
alimentare (exceptând transportul) permiţând
în mod convenabil consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere, în supermarketuri, în
magazine specializate pentru produsele cu
caracter specific şi în magazine nespecializate,
prin magazine mobile, la standuri sau pe bază
de comandă prin poştă, prin corespondenţă,
prin internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, prin televiziune, radio, telefonie,
după catalog, prin comis voiajori, prin
automatele de vândut produse; intermedieri în
comerţul cumaterii prime agricole, animale vii,
materii prime textile şi cu semiproduse, cu
combustibili, minerale şi produse chimice
pentru industrie, cu material lemnos de
construcţii, cu maşini, echipamente
industriale, nave şi avioane cu mobilă, articole
de menaj şi de fierărie, cu textile, confecţii,
încălţăminte, accesorii ale acestora şi articole
din textite, cu produse alimentare, băuturi şi
tutun, în comerţul specializat în vânzarea
produselor diverse şi cu caracter specific;
comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor, al
cărnii şi produselor din carne, al produselor
lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor
comestibile, al băuturilor şi al produseior din
tutun, al zahărului, ciocolatei şi produselor
zaharoase, cu cafea, ceai, cacao şi condimente,
comerţ specializat al altor alimente, inclusiv
peşte, crustacee şi moluşte, respectiv
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nespecializat de produse alimentare, băuturi şi
tutun a altor produse; comerţ cu amănuntul al
fructelor şi legumelor proaspete, al cărniişi al
produselor din carne, al peştelui, crastaceefor
şi moluştetor, al pâinii, produselor de patiserie
şi produselor zaharoase, al băuturilor, al
produselor din tutun; comerţul cu amănuntul
în magazine specializate al produselor
alimentare, prin corespondenţă, prin sanduri
şi pieţe şi comerţ cu amănuntul care nu se
efectuează prin magazine; servicii de gestiune
a afacerilor comerciale, de administraţie
comercială, de management a holdinguriloor;
consultanţă pentru afaceri şi management,
consultanţă şi asistenţă în managementul
afacerilor comerciale; organizarea şi
conducerea de prezentări, demonstraţii,
expoziţii, târguri, festivaluri, competiţii cu
caracter comercial şi consultaţii cu privire la
acestea; colectarea, compilarea şi furnizarea
de informaţii în domeniul comercial; servicii
de studiere a pieţei şi de sondaje, furnizarea
de analize de vânzări, de piaţă şi informaţii
statistice; lucrări de birou şi sectretariat;
închirieri; leasing de maşini şi echipamente de
birou şi consultanţă relativ la operarea
acestora; selecţia, testarea şi plasarea forţei de
muncă; recretare de personal pentru vânzări şi
studii de piaţă; alte servicii în principal
înreprinderilor cum ar fi: achiziţionare
(adunarea), compilarea, transcrierea şi
sistematizarea informaţiilor comerciale într-o
bază de date computerizată; furnizarea de
informaţii comeriale cu ajutorul de baze de
date computerizată; procesarea de cuvinte;
managementul de baze de date în general şi
computerizate în special; servicii de control şi
localizare a stocurilor din baze de date;
servicii de vânzare şi cumpărarebunuri
imobiliare; cumpărarea şi vânzarea de bunuri
imobiliare proprii.
36 Asigurări, afaceri financiare, finanţarea

împrumuturilor relative la maşinile şi
echipamentele de birou; servicii de baze de
date financiare relativ la stocuri; închirierea
spaţiilor de birouri în general şi în particular
pentru a fi utilizate în legătură cu maşini şi
echipamente de birou; afaceri imobiliare;
servicii de organizare, administrare a
afacerilor imobiliare, promovare de afaceri
imobiliare; servicii de evaluare a bunurilor
imobiliare; servicii de închiriere, servicii de
consultanţă şi asistenţă în domeniul imobiliar,
servicii de investiţii în propretăţi imobiliare
pentru alţii şi proprii; supravegherea pieţei
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; construcţii imobiliare
şi a accesoriilor logistice acestora, întreţinerea
şi repararea acestora; servicii de instalare,
întreţinere, revizii, de diagnosticare,
recondiţionări şi înlocuiri de piese şi de
reparare a maşinilor de birou, a maşinilor de
contabilizat, de calculatoare şi a maşinilor de
transport; servicii de informaţii şi consultanţă
cu privire la acestea; servicii de informare
relativ la reparaţii şi instalaţii furnizate on-line
de le o bază de date sau internet.
38 Telecomunicaţii; servicii de comunicaţii
între computere, servicii de comunicaţii
electronice, şi informaţii şi date, cu ajutorul
computerului; servicii de comunicaţii şi
telecomunicaţii pentru accesarea bazelor de
date; furnizarea accesului de date
computerizate; închiriera, leasingul timpului
de acces la o bază de date computerizată;
furnizarea accesului lareţea globală de
computere; închirierei deechipamente de
comunicaţii şi telecomunicaţii.
39 Transporturi terestre în special rutiere;
servicii de manipulări, ambalări şi depozitări
ale mărfurilor; alte activităţi anexe
transporturilor terestre, consultanţă, asistenţă
şi informtaţii pentru activităţi ale altoragenţii
de transport; închirierea autoturismelor şi
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utilitarelor de capacitate mică şi a altor
mijloace de transport terestru; organizarea de
călătorii; servicii de distribuţie computerizată
a consultaţiilor şi informaţiilor relativ la
transport, rezervări de călătorie şi călătorii;
organizarea transportului bunurilor pentru
comercializare (en gross şi en detail).
40 Tratament de materiale, tipărirea-printarea
materialelor pentru publicitate, a revistelor şi
periodicelor, cărţilor, broşurilor, pliantelor şi
materialelor similare,dic ţ ionarelor ,
enciclopediilor, hărţilor şi a schemelor şi alte
lucrări de tipografie; servicii pregătitoare
pentru tipărire şi pretipărire; multiplicări şi
montaje de casete, benzi, discuri video;
reproduceri de înregistrări video, audio şi
informatice, de filme fotografice sau
cinematografice, de slide-uri; servicii pentru
transferarea fotografiilor printate, a filmelor
fotografice sau cinematografice, pe suporturi
magnetice, optice sau digitale; developare de
film fotografice şi realizarea de fotografii pe
hârtie sau CD-uri; transferarea fotografiilor
sau a textelor pe alte suporturi ca de exemplu:
ţesături, articole de îmbrăcăminte sau alte
obiecte promoţionale; reproduceri, retuşări,
măriri, restaurări sau alte procedee din această
clasă referitoare la fotografii; alte lucrări de
tipărire; servicii de legătorie pentru cărţi,
documente, şi orice materiale scrise, tipărite,
copiate; servicii de tratare a materiatetor în
special: fotografiere, developare, procesare de
fiime cinematografice, de tratare a
materialelor, plăcilor, ţesăturilor şi a altor
materiale conform tratamentebr din această
clasă; servicii de aer condiţionat, purificarea,
reîmprospătarea de deodorare a aerului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de instruire a
vânzătorilor cu amănuntul, intermedierilor,
vânzătorilor en-gross, a transporturilor şi
operatorilor de calculator; servicii de învăţare

relative la testări cu ajutorul computerului, la
instalarea, operarea, întreţinerea, şi repararea
de computere controlând sisteme de testare şi
închiriere de echipamente şi materiale pentru
învăţarea acestora; producerea şi publicarea
revistelor şi periodicelor, cărţilor, broşurilor,
pliantelor şi materialelor similare; servicii de
editări şi producere de înregistrări audio,
video, informatice, editări de programe de
calculator, pe suporturi video (disc sau bandă)
sau CD ROM; organizarea de expoziţii în
scopuri de informare; informaţii privind
programele de calculator; înregistrări
audio-video.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şt
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvottarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea şi proiectarea datetor de baze de
calculator şi alte activităţi legate de
informatică; proiectarea ş designul produselor
industriale şi a proprietăţilor imobiliare;
servicii de arhitectură, inginerie şi servicii de
consultanţă tehnică legate de acestea; servicii
de testări şi analize tehnice; programarea
computerelor pentru regularizarea datelor între
computer şi furnizor; servicii de creare şi
dezvoltare de proiecte de arhitectură şi
inginerie; conducerea acestor proiecte de
construcţii, industriale şi alte obiective tehnice
şi comerciale; consultanţă referitor la serviciile
de arhitectură şi inginereşti; crearea designului
materialelor de piaţă; cercetări de inginerie şi
de arhitectură; servicii de creaţie şi arhitectură
şi inginerie cu ajutorul computerului; servicii
relative la procesările de date, tehnice şi
tehnologice şi a echipamentelor de procesare;
servicii de consultanţă relativ la închirierea de
computere şi programe de computere; servicii
de închiriere de calculatoare, echipamente
incluzând calculatoare şi componente
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hardware şi software precum şi echipamente
de date; închirieri de echipamente tehnice şi
logice; servivii de control de calitate şi de
conformitate, de testări de calitate; servicii de
testări cu ajutorul computerului; servicii de
testări tehnice şi tehnologice în siguranţă şi
dezvoltarea metodelor de testare; testări
industriale de produse şi a metodelor de
testare a alarmelor de incendiu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02258
(151) 03/04/2017
(732) G A L I C E A N U

IOANA-CĂTĂLINA, Str. Soarelui
nr. 3, bl. C1, sc. 2, ap. 103, Jud. Ilfov,
, ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Str. Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

Bio Aleea

(531) Clasificare Viena:031309; 260418;
270501; 270507;  

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

35 Prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; prezentare de produse; servicii de
expunere comercială de mărfuri; consultanţă
în publicitate şi marketing; consultanţă privind
promovarea vânzărilor; organizare de promoţii
prin mijloace audiovizuale; consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi
promovare; furnizare de servicii de informare
şi consiliere în domeniul comertului
electronic; servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu cafea; servicii de
vânzare cu amanuntul în legătură cu cacao;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătura
cu ceaiuri; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătura cu ciocolată; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni; servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produse alimentare; servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţa în legatură cu
produse alimentare; servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poşta pentru produse
cosmetice; servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice şi de înfrumuseţare;
consiliere comercială cu privire la produse de
consum în legătura cu cosmeticele; servicii de
intermediere privind închirierea de timp şi
spaţiu publicitar; servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătura cu suplimente alimentare; servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu
decoraţiuni festive; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătura cu materiale
educaţionale; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătura cu jucării; servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02259
(151) 03/04/2017
(732) FUNDAŢIA EUROMONITOR

PENTRU EXCELENŢĂ, Calea
Floreasca nr. 167, et. 4, birou nr. 8,
sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

european scholarships for journalists

(591) Culori revendicate:turquoise, negru
(531) Clasificare Viena:200103; 261113;

261114; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02260
(151) 03/04/2017
(732) VLAŞIN VASILE, Str. Lunca De Jos,

nr. 26A, Jud. Maramureş, 437195,
MOISEI ROMANIA 

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

(540)

BLOCUL IDENTITĂŢII NAŢIONALE
ÎN EUROPA (BINE)

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen şi
pentru artişti; pensule; material didactic şi de
instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02261
(151) 03/04/2017
(732) S.C. SEREX S.R.L., B-dul Voluntari

nr. 86, Jud. Ilfov, depozit CC10A,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

HERA

(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 nemedicinale;
articole de parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr; produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; sticlă  brută  sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii; sticlărie, porţelan şi ceramică.
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, 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.
31 Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate; animale vii;
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete; plante şi flori naturale; hrană şi

băuturi pentru animale; malţ; cereale şi
seminţe crude şi neprocesate; bulbi, răsaduri şi
seminţe pentru plantare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02262
(151) 03/04/2017
(732) SOARE ALINA, Str. Baba Novac, nr.

22, bl. G11, sc. 1, ap. 15, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Chic Marie CANDY BARS

 
(531) Clasificare Viena:250110; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Programe pentru diferite evenimente (orare
imprimate).
30 Produse de cofetărie congelate; produse de
cofetărie îngheţate; produse de cofetărie dulci
aromate; bezele moi (produse de cofetărie);
produse de cofetărie din ciocolată; deserturi
preparate (produse de cofetărie); dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr.
32 Suc de fructe
35 Marketing pentru evenimente; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie; servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu produse de cofetărie.
41 Organizare de evenimente recreative;
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale; organizare de
evenimente pentru divertisment.
43 Oranizare de recepţii pentru nunţi (mâncare
şi băutură).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02263
(151) 03/04/2017
(732) CAROL BREWERY S.R.L., Str. 23

August, nr. 75, Imobil 6, Jud. Ilfov, ,
BUFTEA ROMANIA 

(540)

CAROL BEER

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

32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02264
(151) 03/04/2017
(732) BOOZY S.R.L., Str. Bună Ziua, nr.

37, ap. 13, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

Boozy

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

clase:
9 Software de calculator (programe); aplicatii
mobile.
35 Servicii de management de inventar;
servicii de administrare electronică a
inventarului; servicii de comenzi online;
servicii de publicitate pentru promovarea
băuturilor; servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legatura cu
băuturi alcoolice (cu excepţia berii); servicii
de vânzare cu amănuntul în legătura cu bere;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi nealcoolice; servicii de
inventariere a stocurilor; inventariere de
mărfuri; publicitate; publicitate online;
publicitate şi marketing.
39 Transport prin curier; servicii de curierat;
servicii de distribuţie de băuturi, spre exemplu
de băuturi alcoolice; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; transport.
42 Programare de software pentru gestionarea
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inventarului; închiriere de software pentru
gestionarea inventarului; asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea inventarului; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestionarea
inventarului.
43 Servicii de catering; servicii de catering
mobil; servicii de catering pentru firme;
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naştere; servicii de caritate, şi anume
furnizarea de catering de alimente şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02265
(151) 03/04/2017
(732) S.C. RIO BUCOVINA S.R.L., Şos.

Pipera-Tunari nr. 2/II bis CLĂDIREA
D E  B I R O U R I  N O R T H
CENTER/PIPERA II, etaj 6, jud. Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

BUCOVINA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2728C), albastru deschis (pantone
3135C), verde deschis (pantone 375C)

(531) Clasificare Viena:030114; 030124;
040505; 170201; 170202; 170204;
250119; 270501; 270508; 290115;  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜



         E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2017 01018 publicat în data de 27.02.2017
clasa corectă este:
clasa 42 - Consultanţă în domeniul economisirii de energie; servicii de
inginerie; schiţarea construcţiilor; servicii de de studii inginereşti; întocmire
de proiecte tehnice; servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente şi servicii de analiză şi cercetare
industrială.


