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Cereri Mărci publicate în 16/06/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 03448 09/06/2017 COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA SA
My Post card

2 M 2017 03636 09/06/2017 SC OANA SRL PUFINEL

3 M 2017 03741 09/06/2017 MAHU CATALIN EUGEN Răsfăţ! Răsfăţ!

4 M 2017 03820 09/06/2017 SARBU ADRIAN PRO ROMANIA

5 M 2017 03821 09/06/2017 SARBU ADRIAN IUBESC ROMANIA

6 M 2017 03831 09/06/2017 SC DESSERA NORTES SRL Bazează-te pe noi!

7 M 2017 03832 09/06/2017 SC CHAMAREL SRL OGRADA VESELIEI

8 M 2017 03833 09/06/2017 SC BRASOTRAD SRL BRASOV TRAIL ADVENTURES
TRANSYLVANIA IS OUR
PLAYGROUND

9 M 2017 03834 09/06/2017 SC INDIKIDO SRL createlier concept visionnaire

10 M 2017 03835 09/06/2017 FUNDAŢIA SERVICIILOR
SOCIALE BETHANYSC EURO
MARKET JUNIOR SRL

BALUL DE LA CASTEL

11 M 2017 03836 09/06/2017 SC TC DEALS SRL nationaldeals

12 M 2017 03837 09/06/2017 SC TC DEALS SRL on display

13 M 2017 03838 09/06/2017 SC TC DEALS SRL ofert.ele

14 M 2017 03839 09/06/2017 MAX BET SRL CAMPIONI ÎN FAPTE BUNE

15 M 2017 03840 09/06/2017 SC AUSNIT, OLARIU ŞI
ASOCIAŢII SRL

AO Acasă departe de casă

16 M 2017 03841 09/06/2017 SC ALCEDO SRL sănătateaplantelor

17 M 2017 03842 09/06/2017 SC ALCEDO SRL SANDU ISCUSITU

18 M 2017 03843 09/06/2017 SC ALCEDO SRL Sandu ştie!

19 M 2017 03844 09/06/2017 FLORIN RACOVITA Giulestina

20 M 2017 03845 09/06/2017 FLORIN RACOVITA SOCIOS RAPID 1923

21 M 2017 03846 09/06/2017 DEBBIE'S YOGURT SRL DEBBIE'S YOGURT

22 M 2017 03848 09/06/2017 DEBBIE'S YOGURT SRL DEBBIE'S YOGURT

23 M 2017 03849 09/06/2017 SC DUMAPA PROTECT ALARM
SRL

DUMAPA PROTECT ALARM

24 M 2017 03850 09/06/2017 SC J'AI FLYINGPIG SRL FLYING PIGS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2017 03851 09/06/2017 SC ERIC WINE SRL Wine not CASĂ DE VINURI CU

ŞTAIF

26 M 2017 03852 09/06/2017 ALEXANDRU GEORGE
PRUNOIU

Annelino

27 M 2017 03853 09/06/2017 ISAILĂ OCTAVIAN FMC

28 M 2017 03854 09/06/2017 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

INNOVATION DAY

29 M 2017 03855 09/06/2017 SC MED LIFE SA LongLife
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(210) M 2017 03448
(151) 09/06/2017
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA SA, BDUL. DACIA NR.
140, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020065, ROMANIA

(540)

My Post card
(531) Clasificare Viena: 16.01.25;

27.05.01

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

39. Servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03636
(151) 09/06/2017
(732) SC OANA SRL, NR. 68,

JUDEŢUL SATU MARE, BERCU
NOU, 447196, ROMANIA

(540)
PUFINEL

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

30. Produse făcute din cereale - pufuleţi.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03741
(151) 09/06/2017
(732) MAHU CATALIN EUGEN, STR.

DIONISIE LUPU, NR. 53, AP.
25, SECTOR 1, B UCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

Răsfăţ! Răsfăţ!
(591) Culori revendicate:maro, alb

(531) Clasificare Viena: 24.17.04;
27.05.01; 29.01.12

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
băuturi alcoolice care conţin fructe,
aperitive (alcool) , băuturi distilate,
bitter, digestive, coniac, cidru, cocktail-uri,
lichioruri, gin, băuturi spirtoase, vodcă,
whisky, vin, vin alb, vin roşu, vinuri roze, vin
de struguri, vin fiert, vin spumant.
35. Servicii de vânzare în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepţia berii), băuturi
alcoolice care conţin fructe, aperitive,
băuturi distillate, bitter, digestive, coniac,
cidru, cocktail-uri, lichioruri, gin, băuturi
spirtoase, vodcă, whisky, vin, vin alb,
vin roşu, vinuri roze, vin de struguri,
vin fiert, vin spumant, lanţ de magazine,
servicii de desfacere, adunarea împreună
a unor bunuri oferite altora spre vânzare,
cu posibilitatea unor vizionări convenabile
a acestora de către clienţi, prezentarea
produselor şi serviciilor prin orice mijloace
de comunicare, prezentarea, difuzarea
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şi distribuirea de materiale publicitare,
prospecte, imprimate, eşantioane, de orice
tip şi pe orice cale prin corespondenţă,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, de teleshopping, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor
altora, regruparea în avantajul terţilor a
produselor permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod (exceptând
transportul), licenţe de servicii şi produse
pentru terţi, punerea împreună spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse
şi servicii, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet
sau prin alte mijloace de comunicaţii,
Servicii de intermediere comercială între
clienţi şi prestatori de servicii şi producătorii
de bunuri, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, demonstrate cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări
de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, managementul afacerilor
pentru hoteluri şi restaurante, întermediere
de achiziţii (achiziţia de produse şi
servicii pentru alte afaceri), servicii de
intermediere comercială între clienţi şi
prestatorii de servicii şi producătorii de
bunuri, în special în restaurant, în cadrul
centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, în cadrul unui centru
comercial sau a unui mall, a unei varietăţi de
magazine en detail, precum si restaurante,
fast-food-uri, săli de cinema, servicii de
divertisment, toate aceste servicii şi în
legătură cu produsele menţionate în clasa
33.
43. Servicii de bar, cafenele, catering de
alimente şi băuturi, restaurante [servirea

mesei], restaurante cu auto-servire, snack-
bar-uri, baruri, baruri de cocteiluri, servicii
de catering, ceainării, fast-fooduri, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi
baruri, furnizare de alimente şi băuturi
în internet-cafe, restaurante de delicatese,
servicii constând în furnizarea de băuturi,
servicii ale bistrourilor, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de bufet, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru firme, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare şi băuturi, servicii de
cluburi de băuturi private, servicii prestate
de bucătari personali (alimentaţie publică),
servire de alimente şi băuturi în restaurante,
terase şi baruri, toate aceste servicii şi în
legătură cu produsele menţionate în clasa
33.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03820
(151) 09/06/2017
(732) SARBU ADRIAN, STR.

MODROGAN NR. 4A, AP. 11-12,
ET. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL , MATEI VOIEVOD NR.
115-123, BL. O2, SC. C, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
PRO ROMANIA

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

7. Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
9. Suporturi de înregistrare audio, video,
magnetice si optice, aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
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(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare, CD-uri cu
fotografii, programe software pentru jocuri
video, jocuri de calculator, suporturi
magnetice on-line cuprinzând afişe, clipuri
electorale, material publicitar pentru
campaniile electorale.
16. Tipărituri, reviste, periodice, atlase,
albume, almanahuri, şabloane, broşuri,
cărţi, calendare, articole din carton,
cataloage, cromolitografii, gravuri, machete
arhitecturale, fotografii, afişe, clipuri
electorale (tipizate), material publicitar
pentru campaniile electorale (tipizat),
afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar pentru campaniile electorale.
35. Publicitate electorală prin mass-
media, informaţii electorale, distribuirea
materialelor publicitare cu scop electoral,
închirierea minutelor publicitare in cadrul
mediilor de comunicare, publicare
texte publicitare, agenţii de publicitate,
organizare expoziţii in scop publicitar,
relaţii publice, ştiri electorale, gestiunea si
conducerea afacerilor, lucrări de birou.
36. Strângerea de fonduri în scopuri
electorale.
38. Transmisiuni, difuzare de programe
radio şi emisiuni radio şi tv in scopuri
electorale.
41. Realizare de programe şi emisiuni
de radio şi televiziune, realizare de
filme, educaţie, divertisment, activităţi
culturale, jocuri şi concursuri, organizare de
spectacole, organizare de petreceri, music-
hall, jocuri pe calculator (inclusiv pentru

telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice şi
virtuale, organizarea de mitinguri, întruniri
cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea
şi susţinerea candidaţilor în campanii
electorale.
42. Servicii de creare şi menţinere de
site web, creare de jocuri video, jocuri pe
calculator (inclusiv pentru telefonia mobilă),
jocuri electronice şi virtuale.
45. Servicii juridice, organizarea de
evenimente cu scop social, de protecţie,
de mediere, cluburi de întâlniri sociale,
aranjarea de întâlniri sociale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03821
(151) 09/06/2017
(732) SARBU ADRIAN, STR.

MODROGAN NR. 4A, AP. 11-12,
ET. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD NR.
115-123, BL. O2, SC. 3, ET. 5, AP.
112, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021453

(540)
IUBESC ROMANIA

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

7.  Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
9. Suporturi de înregistrare audio, video,
magnetice si optice, aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
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curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare, CD-uri cu
fotografii, programe software pentru jocuri
video, jocuri de calculator, suporturi
magnetice on-line cuprinzând afişe, clipuri
electorale, material publicitar pentru
campaniile electorale.
16. Tipărituri, reviste, periodice, atlase,
albume, almanahuri, şabloane, broşuri,
cărţi, calendare, articole din carton,
cataloage, cromolitografii, gravuri, machete
arhitecturale, fotografii, afişe, clipuri
electorale (tipizate), material publicitar
pentru campaniile electorale (tipizat),
afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar pentru campaniile electorale.
35. Publicitate electorală prin mass-
media, informaţii electorale, distribuirea
materialelor publicitare cu scop electoral,
închirierea minutelor publicitare in cadrul
mediilor de comunicare, publicare
texte publicitare, agenţii de publicitate,
organizare expoziţii in scop publicitar,
relaţii publice, ştiri electorale, gestiunea si
conducerea afacerilor, lucrări de birou.
36. Strângerea de fonduri în scopuri
electorale.
38. Transmisiuni, difuzare de programe
radio şi emisiuni radio şi tv in scopuri
electorale.
41. Realizare de programe şi emisiuni
de radio şi televiziune, realizare de
filme, educaţie, divertisment, activităţi
culturale, jocuri şi concursuri, organizare de
spectacole, organizare de petreceri, music-
hall, jocuri pe calculator (inclusiv pentru
telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice şi
virtuale, organizarea de mitinguri, întruniri
cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter

sportiv şi cultural pentru nominalizarea
şi susţinerea candidaţilor în campanii
electorale.
42. Servicii de creare şi menţinere de
site web, creare de jocuri video, jocuri pe
calculator (inclusiv pentru telefonia mobilă),
jocuri electronice şi virtuale.
45. Servicii juridice, organizarea de
evenimente cu scop social, de protecţie,
de mediere, cluburi de întâlniri sociale,
aranjarea de întâlniri sociale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03831
(151) 09/06/2017
(732) SC DESSERA NORTES SRL,

STR. 1 DECEMBRIE NR. 38,
AP. 2, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. MARTIR LEONTINA
BANCIU NR. 6, AP. 110, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300024

(540)
Bazează-te pe noi!

(511) Produse si/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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03832
(151) 09/06/2017
(732) SC CHAMAREL SRL, STR.

RECONSTRUCŢIEI NR. 2, BL. 26,
SC. 2, ET. 6, AP. 70, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
OGRADA VESELIEI

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

28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
articole de gimnastică şi sport, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun,
aparate pentru jocuri video.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de 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), 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, malt, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03833
(151) 09/06/2017
(732) SC BRASOTRAD SRL, STR.

JEPILOR NR. 2, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.
12-14, BIROU 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV

(540)

BRASOV TRAIL
ADVENTURES

TRANSYLVANIA IS
OUR PLAYGROUND

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, gri

(531) Clasificare Viena: 02.01.08;
02.01.16; 06.01.02; 06.01.04;
18.01.05; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.14

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţia 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
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţia pentru întreaga listă de servicii
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incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03834
(151) 09/06/2017
(732) SC INDIKIDO SRL, STR. POPA

NAN NR. 185, SC. 2, ET. 9, AP.
58, CAMERA 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

createlier concept visionnaire
(531) Clasificare Viena: 26.11.01;

26.11.07; 27.05.01; 27.05.21

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (Solicităm protecţia pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic (Solicităm

protecţia pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03835
(151) 09/06/2017
(732) FUNDAŢIA SERVICIILOR

SOCIALE BETHANY, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 4,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA
SC EURO MARKET JUNIOR
SRL, ALEEA MIHAIL
SADOVEANU NR. 54, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

(740) NEAGU CATALIN, STR. PETRE
ŢUŢEA NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700730, ROMANIA

(540)

BALUL DE LA CASTEL
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

27.05.01
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03836
(151) 09/06/2017
(732) SC TC DEALS SRL , STR.

MUZEULUI, CAMERA 5
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ , BUMBEŞTI-
JIU, 215100, ROMANIA

(540)
nationaldeals

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03837
(151) 09/06/2017
(732) SC TC DEALS SRL , STR.

MUZEULUI, CAMERA 5
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ , BUMBEŞTI-
JIU, 215100, ROMANIA

(540)
on display

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03838
(151) 09/06/2017
(732) SC TC DEALS SRL , STR.

MUZEULUI, CAMERA 5
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ , BUMBEŞTI-
JIU, 215100, ROMANIA

(540)
ofert.ele

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03839
(151) 09/06/2017
(732) MAX BET SRL , STR. BĂRĂŢIEI

NR. 31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CAMPIONI ÎN FAPTE BUNE

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

35. Servicii de publicitate prestate
exclusiv în legătură cu serviciile de jocuri
şi concursuri, jocuri online, casino şi
loterie, pariuri, jocuri de noroc, pariuri
şi jocuri electronice, inclusiv în mediul
online, publicitate on-line într-o reţea
computerizată.
36. Servicii de strângere de fonduri în scop
caritabil.
38. Telecomunicaţii, servicii de
comunicaţie pentru telefoanele mobile,
comunicaţii prin reţele de fibră optică,
informaţii în materie de transmisie live de
la faţa locului, transmitere de mesaje şi de
imagini asistate de calculator.
41. Activităţi sportive, recreative şi de
divertisment, toate aceste servicii prestate
exclusiv în legătură cu jocuri, concursuri/
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competiţii sportive, jocuri de noroc, loterie şi
pariuri, servicii de casino şi loterie, pariuri,
jocuri şi jocuri de noroc, pariuri şi jocuri
electronice, toate acestea oferite inclusiv în
mediul online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03840
(151) 09/06/2017
(732) SC AUSNIT, OLARIU ŞI

ASOCIAŢII SRL, STR.
STRUGURILOR NR. 66,
JUDEŢUL TIMIŞ , LUGOJ,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI
NR. 5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300030,
ROMANIA

(540)

AO Acasă departe de casă
(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(531) Clasificare Viena: 26.04.18;
27.05.19; 27.05.22; 27.05.01

(511) Produse si/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 03841
(151) 09/06/2017
(732) SC ALCEDO SRL,

STR. ALEXANDRU
CONSTANTINESCU, NR. 63,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011472,
ROMANIA

(540)

sănătateaplantelor
(591) Culori revendicate:verde (Pantone

139-8)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.03

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

1. Produse chimice pentru agricultură,
horticultură, îngrăşăminte.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
16. Tipărituri, reviste (publicaţii periodice).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor.
41. Educaţie, instruire.
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 2017 03842
(151) 09/06/2017
(732) SC ALCEDO SRL,

STR. ALEXANDRU
CONSTANTINESCU, NR. 63,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011472,
ROMANIA

(740) MOCANU SI ASOCIATII SPRL,
STR. JEAN LOUIS CALDERON
NR. 70, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020039, ROMANIA

(540)
SANDU ISCUSITU

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

1. Produse chimice pentru agricultură,
horticultură, îngrăşăminte.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor.
41. Educaţie, instruire.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03843
(151) 09/06/2017
(732) SC ALCEDO SRL,

STR. ALEXANDRU
CONSTANTINESCU, NR. 63,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011472,
ROMANIA

(540)

Sandu ştie!
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

48-8)

(531) Clasificare Viena: 24.17.04;
27.05.01; 29.01.01

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

1. Produse chimice pentru agricultură,
horticultură, îngrăşăminte.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor.
41. Educaţie, instruire.
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 2017 03844
(151) 09/06/2017
(732) FLORIN RACOVITA, STR.

SOIMULUI NR. 4, COMUNA
DOMNESTI, JUDEŢUL ILFOV,
SAT TEGHES, ROMANIA

(540)
Giulestina

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03845
(151) 09/06/2017
(732) FLORIN RACOVITA, STR.

SOIMULUI NR. 4, COMUNA
DOMNESTI, JUDEŢUL ILFOV,
SAT TEGHES, ROMANIA

(540)

SOCIOS RAPID 1923
(591) Culori revendicate:alb, vişiniu,

negru, gri

(531) Clasificare Viena: 03.07.01;
03.07.16; 09.01.10; 21.03.01;
26.01.15; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.14

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03846
(151) 09/06/2017
(732) DEBBIE'S YOGURT SRL, STR.

PIAŢA IULIU MANIU NR. 1, BL.
31DE, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
IVĂNESCU GABRIEL DAN,
STR. AVRAM IANCU, NR.
48A,SC.B, AP.10, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

(540)
DEBBIE'S YOGURT

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

29. Lapte şi produse lactate, iaurt.
43. Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03848
(151) 09/06/2017
(732) DEBBIE'S YOGURT SRL, STR.

PIAŢA IULIU MANIU NR. 1, BL.
31DE, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
IVĂNESCU GABRIEL DAN,
STR. AVRAM IANCU, NR.
48A,SC.B, AP.10, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

(540)

DEBBIE'S YOGURT
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.01.12

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

29. Lapte şi produse lactate, iaurt.
43. Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03849
(151) 09/06/2017
(732) SC DUMAPA PROTECT

ALARM SRL, STR. BOGDAN
ALEXANDRU, NR. 5, BL. 10,
SC. D, AP. 2, JUD. BRAŞOV ,
BRAŞOV, ROMANIA

(540)

DUMAPA PROTECT ALARM
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

16.01.04

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

38. Servicii de dispecerat pentru
monitorizarea serviciilor de pază.
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 03850
(151) 09/06/2017
(732) SC J'AI FLYINGPIG SRL, STR.

CUTEZANŢEI NR. 27, AP. 16,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540457, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)
FLYING PIGS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/06/2017

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de promovare şi
publicitate atât în mediul online cât şi offline,
distribuirea materialelor de comunciare
comercială şi a materialelor cu caracter
publicitar, servicii de design în legatură cu
materiale cu caracter publicitar, redactare
de texte publicitare şi de materiale de
comunicare comercială şi afise publicitare,
promotionale, publicitate prin radio şi TV,
servicii de recrutare de personal, servicii
de asistenţă în afaceri şi de promovare
pentru artişti şi interpreti şi în legatură
cu evenimente, activităţi culturale şi de
divertisment.
41. Evenimente, activităţi culturale,
divertisment, festivaluri, organizare de
concerte şi evenimente muzicale,
organizare de proiecţii video şi proiecţii
cinematografice, organizare de evenimente
teatrale şi prezentări literare (evenimente
culturale), organizare de evenimente
educative, sesiuni informative cu scop
educativ în legătură cu subiecte variate,
servicii de producţie video şi producţie
cinematografică, servicii de informare
cu privire la toate cele de mai sus,
organizate atât în mediul online cât şi
offline, prezentarea de performanţe live
în domeniul educaţiei, publicare de texte,
materiale şi cărţi, divertisment radio şi
de televiziune, organizare de jocuri şi
concursuri, organizare de expoziţii cu scop
cultural sau educativ, servicii de informare
în domeniul divertismentului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03851
(151) 09/06/2017
(732) SC ERIC WINE SRL, STR.

TARGU VINULUI NR. 11, AP.
III, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Wine not CASĂ DE
VINURI CU ŞTAIF

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 24.17.04;
27.05.01; 27.05.09; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03852
(151) 09/06/2017
(732) ALEXANDRU GEORGE

PRUNOIU, STR. PARIS NR. 33,
AP. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Annelino
(531) Clasificare Viena: 03.13.01;

27.05.01; 27.05.08; 27.05.11

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03853
(151) 09/06/2017
(732) ISAILĂ OCTAVIAN, STR. AUREL

VLAICU NR. 2, JUDEŢUL SIBIU,
MEDIAŞ, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

FMC
(591) Culori revendicate:alb, maro

(pantone 4625 C), verde (pantone
5535 C), bordo (pantone 7421 C)

(531) Clasificare Viena: 05.07.10;
29.01.14; 09.01.10; 27.05.08;
07.01.24; 05.13.06; 05.03.04

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

33. Vinuri.
35. Servicii de informaţii comerciale
referitoare la vinuri, strângerea la un loc, în
beneficiul terţior, a unor produse vitivinicole
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servic pot fi asigurate
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de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03854
(151) 09/06/2017
(732) ASOCIATIA JUNIOR

ACHIEVEMENT ROMANIA, STR.
LISABONA NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011787, ROMANIA

(540)
INNOVATION DAY

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

35. Publicitate.
38. Difuzarea de programe de radio şi
televiziune.
41. Educaţie.
45. Servicii de consultanţă privind
proprietatea intelecuală.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03855
(151) 09/06/2017
(732) SC MED LIFE SA , CALEA

GRIVIŢEI NR.365, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53,
SC. A, PARTER, AP. 1, JUD.
ILFOV, SNAGOV, ROMANIA

(540)

LongLife

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

(531) Clasificare Viena: 02.09.01;
24.13.01; 24.13.24; 27.05.01;
29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERATĂ

Referitor la cererea de înregistrare marcă cu nr. M 2017/02951,
publicată în data de 11/05/2017, dintr-o eroare s-a publicat lipsă clasa 39,
corect fiind: 

 Clasa 39: Transport; depozitarea mărfurilor; servicii de 
distribuţie; ambalare.


