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Cereri m|rci publicate în 27.02.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2017 00357 20/02/2017 BARNA ERIK TRANSYLVANIA INSURANCE
DAYS

2 M 2017 00951 20/02/2017 CHAKHACHIRO FERZAT Day by Day

3 M 2017 01012 19/02/2017 VULCU CODRUÚA EEMC - East European Music
Conference

4 M 2017 01013 20/02/2017 VOICU GABRIEL Royal Philharmonic Orchestra
Bucharest

5 M 2017 01014 20/02/2017 S.C. IZZI FOOD V&A S.R.L. IZZI PET FOOD for friends, for
good

6 M 2017 01015 20/02/2017 POP-MINDRU LILIANA-ANA DERMISANA

7 M 2017 01016 20/02/2017 S.C. CEPROINV S.A. CEPROINV

8 M 2017 01017 20/02/2017 COJOCARU COSMIN Lovely LOOKS NATURAL
COSMETICS AND CARE
CENTER

9 M 2017 01018 20/02/2017 S.C. YLSE ENGINEERING
CONSULTANTS S.R.L.

Certifen

10 M 2017 01019 20/02/2017 BUDAC RARES IANCU
S.C. COMMETIS PRO S.R.L.
TATU ALECSANDRU BOGDAN

mediaÕ750

11 M 2017 01020 20/02/2017 ASOCIATIA ROMANA DE
PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE

AsociaÛia Român| de Psihiatrie Õi
Psihoterapie A.R.P.P.

12 M 2017 01021 20/02/2017 S.C. INTERMIND S.R.L. DONUTELA

13 M 2017 01022 20/02/2017 S.C. TELLURIUM CHEMICAL CO
S.R.L.

TIMOGRILL

14 M 2017 01023 20/02/2017 S.C. INATECH CONCEPT S.R.L. INATECH

15 M 2017 01024 20/02/2017 S.C. INATECH CONCEPT S.R.L. iFoam - Intelligent Foam

16 M 2017 01025 20/02/2017 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. CAROLIMETRU
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17 M 2017 01026 20/02/2017 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. CAROLIMETRU

18 M 2017 01027 20/02/2017 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L.

19 M 2017 01028 20/02/2017 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. CAROLIMETRU TERMIC

20 M 2017 01029 20/02/2017 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. MÂNCARE CU NOTIFICARE

21 M 2017 01031 20/02/2017 WENDORF DANILE artisan cooking classes

22 M 2017 01033 20/02/2017 S.C. CREATING SMILE S.R.L. CREATING SMILE BY DR.
YAZAN Aq

23 M 2017 01034 20/02/2017 ASOCIATIA CRESCATORILOR
DE IEPURI SI PASARI
''TIBISCUM'' BANAT ASOCIATIE

CUPA BANATULUI

24 M 2017 01035 20/02/2017 S.C. DOBRE & FIII S.R.L. GooDay DELICE croissantul plin
de el

25 M 2017 01036 20/02/2017 MARYNK IDEEA S.R.L. MRK Only the best is good
enough!

26 M 2017 01037 20/02/2017 GANMAR TRANSERV GAS S.R.L. GANMAR TRANSERV GAS
S.R.L. SUPER MARF{, SUPER
PREÚ !

27 M 2017 01038 20/02/2017 ENE ROXANA MIHAELA Fruticello

28 M 2017 01039 20/02/2017 DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD.

FOSEMRED

29 M 2017 01040 20/02/2017 PENCIU ALEXANDRA Zanga

30 M 2017 01041 20/02/2017 SCHROTTER IRINA ADRIANA irinook

31 M 2017 01042 20/02/2017 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. ESTE CASA TA SIGURA LA
FOC?

32 M 2017 01043 20/02/2017 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. IGNORANTA DUCE LA
DEZASTRE

33 M 2017 01044 20/02/2017 STAR STONE PRODUCTION
S.R.L.

STONE FIX ULTRA-FLEX
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34 M 2017 01045 20/02/2017 STAR STONE PRODUCTION
S.R.L.

ARVORE

35 M 2017 01046 20/02/2017 STAR STONE PRODUCTION
S.R.L.

TRAVERSTONE

36 M 2017 01047 20/02/2017 S.C. EPIC FARMA S.R.L. EPIC FARMA

37 M 2017 01048 20/02/2017 S.C. EMA DREAMS BOUTIQUE
SRL-D

YDB Your Dreams Boutique
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(210) M 2017 00357
(151) 20/02/2017
(732) BARNA ERIK, Calea Dorobanţilor

nr. 105, ap. 50, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

TRANSYLVANIA INSURANCE DAYS

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
mov, verde închis, verde deschis,
albastru închis, albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00951
(151) 20/02/2017
(732) CHAKHACHIRO FERZAT, Str.

Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 12,
Judeţul Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

Day by Day
  
(531) Clasificare Viena:260118; 260205;

270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine
engross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping); servicii de import-export.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada 
19-20.02.2017

(210) M 2017 01012
(151) 19/02/2017
(732) VULCU CODRUŢA, Str. Gheorghe

Asachi, nr. 11, judeţul Sibiu, 550035,
SIBIU ROMANIA 

(540)

EEMC - East European Music
Conference

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

35 Administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative.
41 Servicii culturale; activităţi culturale;
activităţi sportive şi culturale; furnizare de
activităţi culturale; organizarea de spectacole
culturale; coordonare de evenimente culturale;
coordonare de activităţi culturale; organizarea
de evenimente culturale şi artistice; organizare
de festivităţi în scopuri culturale; activităţi de
divertisment, sportive şi culturale; organizare
de prezentări în scopuri culturale; organizarea
de competiţii în scopuri culturale; organizare
de evenimente în scopuri culturale;
organizarea de congrese în scopuri culturale;
realizare de expoziţii cu scopuri culturale;
organizare de expoziţii în scopuri culturale;
informare în legătură cu activităţi culturale;
furnizare de informaţii despre activităţi
culturale; organizare şi coordonare de
activităţi culturale; organizarea de festivaluri
în scopuri culturale; organizare de festivaluri
în scopuri culturale; organizare de conferinţe
în materie de activităţi culturale; organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative; organizarea de
seminarii în materie de activităţi culturale;
organizare de activităţi culturale pentru tabere
de vară; servicii de educaţie muzicală;
educaţie vocaţională pentru tineri; servicii
specifice şcolilor (educaţie); informaţii în

materie de educaţie; consultanţă profesională
referitoare la educaţie; simpozioane pe teme
de educaţie; informaţii în materie de educaţie;
organizare de seminarii referitoare la educaţie;
organizare de simpozioane referitoare la
educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01019
(151) 20/02/2017
(732) BUDAC RARES IANCU, Str.

Strandului nr. 39, ap. 4, Judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

(732) S.C. COMMETIS PRO S.R.L., Str.
Principală nr. 385, Judeţul Sibiu, ,
SEICA MICA ROMANIA 

(732) TATU ALECSANDRU BOGDAN,
Calea Dumbravii bl. 16, sc. C, ap. 33,
Judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

mediaş750
  
(531) Clasificare Viena:070101; 070103;

270501; 270508; 270512; 270711;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; material
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar (solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; publicitate on-line;
administrare de afaceri; conducerea afacerilor;
lucrări de birou; închiriere de spatii
publicitare; închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; producţie de clipuri
publicitare; consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor; managementul
activităţilor de impresariat artistic;
managementul afacerilor sportivilor;
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site; administrarea
comercială a licenţelor, produselor şi a
serviciilor pentru terţi; consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice; prezentare de produse;
concepere material publicitar; publicitate
on-line într-o reţea informatizată; furnizarea
unei pieţe on-line pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizare de târguri în scop
comerciale sau publicitare; organizare de
prezentări de modă în scop promoţional;
servicii de fotocopiere; servicii de relaţii cu
publicul; promovare vânzărilor pentru terţi;
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata; actualizare
şi răspândire materiale publicitare; consilierea
consumatorilor; compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; distribuire de
eşantioane; demonstraţii cu produse;
marketing; cercetări şi studii de marketing;
sondaje de opinie; publicitate în aer liber;
reclame radio şi tv; aranjare vitrine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01027
(151) 20/02/2017
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp B, et. 5, Birou 5B01,
sector 6, 061331, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:roşu deschis, roşu
închis, verde deschis, verde închis,
galben

  
(531) Clasificare Viena:170103; 170105;

270517; 270521; 290114;  

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

29 Carne; peşte, cu excepţia tonului conservat
în ulei; fructe de mare; păsări; vânat; extracte
din carne; preparate din carne şi mezeluri,
inclusiv dar fără a se limita la: salamuri,
parizer, cabanos, crenvurşti, cârnaţi, şuncă,
muşchi afumat, pate de ficat, ruladă, pastrama,
şunculiţă, costiţă afumată, pastă de conservă,
pastă de mici, hamburgeri, salam (krakauer),
mortadella, specialităţi din carne de vită, porc
sau pasăre, în stare refrigerată, congelată,
proaspătă sau afumată, aspic, alimente
preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, intestine pentru cârnaţi şi
imitaţii ale acestora, maţe pentru cârnaţi,
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naturale sau artificiale, ouă şi produse din ouă;
produse din peşte preparate, cârnaţi de peşte,
extracte de peşte; extracte din fructe de mare,
melci, mâncăruri din peşte, produse din fructe
de mare, produse lactate şi înlocuitori,
iaurturi, smântână, brânzeturi, caşcaval, tofu,
caltaboşi, tobă, supe şi baze de supă, cu
extracte din carne, concentrate şi baze de
mâncăruri din carne de vită, porc sau pasăre,
grăsimi comestibile, uleuri, unt, mâncăruri
preparate, supe şi fierturi, aperitive şi
deserturi, aperitive alimentare pe bază de soia,
aperitive pe bază de cartofi, înlocuitori de
carne pe bază de legume, burgeri din legume,
cartofi, preparaţi, ciuperci, conservate sau
preparate, conserve şi murături, cârnaţi
vegetali; mâncăruri cu legume preparate, paste
de legume, pastă de năut, pastă de vinete,
tahini (pastă de seminţe de susan), pate
vegetal, produse tartinabile pe bază de
legume, legume uscate, legume congelate,
legume conservate cu excepţia măslinelor şi a
legumelor conservate în ulei, amestecuri de
legume uscate, congelate sau conservate,
produse din legume preparate, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi
leguminoase), jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, paste de fructe şi legume,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, antreuri
pe bază de legume, aranjamente de fructe
procesate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane din tofu, batoane pe bază de nuci şi
seminţe, boabe conservate, produse din fructe
uscate.
3 5  P u b l i c i t a t e ;  g e s t i u n e a
afacerilor-comerciale; administraţ ie
comercială; lucrări de birou; comercializare şi
marketing pentru următoarele produse
(exceptând transportul lor): carne, peşte, cu
excepţia tonului conservat în ulei, fructe de
mare, păsări, vânat, extracte din carne,
preparate din carne şi mezeluri, inclusiv dar
fără a se limita la: salamuri, parizer, cabanos,

crenvurşti, cârnaţi, şuncă, muşchi afumat, pate
de ficat, ruladă, pastramă, şunculiţă, costiţă
afumată, pastă de conservă, pastă de mici,
hamburgeri, salam (krakauer), mortadella,
specialităţi din carne de vită, porc sau pasăre,
în stare refrigerată, congelată, proaspătă sau
afumată, aspic, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora,
maţe pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
ouă şi produse din ouă, produse din peşte
preparate, cârnaţi de peşte, extracte de peşte,
extracte din fructe de mare, melci, mâncăruri
din peşte, produse din fructe de mare, produse
lactate şi înlocuitori, iaurturi, smântână,
brânzeturi, caşcaval, tofu, caltaboşi, tobă, supe
şi baze de supă, cu extracte din carne,
concentrate şi baze de mâncăruri din carne de
vită, porc sau pasăre, grăsimi comestibile,
uleuri, unt, mâncăruri preparate, supe şi
fierturi, aperitive şi deserturi, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive pe bază
de cartofi, înlocuitori de carne pe bază de
legume, burgeri din legume, cartofi, preparaţi,
ciuperci, conservate sau preparate, conserve şi
murături, cârnaţi vegetali, mâncăruri cu
legume preparate, paste de legume, pastă de
năut, pastă de vinete, tahini (pastă de seminţe
de susan), pate vegetal, produse tartinabile pe
bază de legume, legume uscate, legume
congelate, legume conservate cu excepţia
măslinelor şi a legumelor conservate în ulei,
amestecuri de legume uscate, congelate sau
conservate, produse din legume preparate,
fructe, ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv
nuci şi leguminoase), jeleuri, dulceţuri,
gemuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, antreuri
pe bază de legume, aranjamente de fructe
procesate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane din tofu, batoane pe bază de nuci şi
seminţe boabe conservate, produse din fructe
uscate; comercializarea produselor anterior
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menţionate sub formă de magazine en-gros
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01028
(151) 20/02/2017
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp B, et. 5, Birou 5B01,
sector 6, 061331, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CAROLIMETRU TERMIC

(591) Culori revendicate:roşu deschis, roşu
închis, verde deschis, verde închis,
galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:170103; 170517;

170521; 190301; 250702; 270501;
290115;  

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

29 Carne; peşte, cu excepţia tonului conservat
în ulei; fructe de mare; păsări; vânat; extracte
din carne; preparate din carne şi mezeluri,
inclusiv dar fără a se limita la: salamuri,
parizer, cabanos, crenvurşti, cârnaţi, şuncă,
muşchi afumat, pate de ficat, ruladă, pastrama,
şunculiţă, costiţă afumată, pastă de conservă,
pastă de mici, hamburgeri, salam (krakauer),
mortadella, specialităţi din carne de vită, porc
sau pasăre, în stare refrigerată, congelată,
proaspătă sau afumată, aspic, alimente
preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, intestine pentru cârnaţi şi
imitaţii ale acestora, maţe pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, ouă şi produse din ouă;
produse din peşte preparate, cârnaţi de peşte,
extracte de peşte; extracte din fructe de mare,
melci, mâncăruri din peşte, produse din fructe
de mare, produse lactate şi înlocuitori,
iaurturi, smântână, brânzeturi, caşcaval, tofu,
caltaboşi, tobă, supe şi baze de supă, cu
extracte din carne, concentrate şi baze de
mâncăruri din carne de vită, porc sau pasăre,
grăsimi comestibile, uleuri, unt, mâncăruri
preparate, supe şi fierturi, aperitive şi
deserturi, aperitive alimentare pe bază de soia,
aperitive pe bază de cartofi, înlocuitori de
carne pe bază de legume, burgeri din legume,
cartofi, preparaţi, ciuperci, conservate sau
preparate, conserve şi murături, cârnaţi
vegetali; mâncăruri cu legume preparate, paste
de legume, pastă de năut, pastă de vinete,
tahini (pastă de seminţe de susan), pate
vegetal, produse tartinabile pe bază de
legume, legume uscate, legume congelate,
legume conservate cu excepţia măslinelor şi a
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legumelor conservate în ulei, amestecuri de
legume uscate, congelate sau conservate,
produse din legume preparate, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi
leguminoase), jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, paste de fructe şi legume,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, antreuri
pe bază de legume, aranjamente de fructe
procesate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane din tofu, batoane pe bază de nuci şi
seminţe, boabe conservate, produse din fructe
uscate.
3 5  P u b l i c i t a t e ;  g e s t i u n e a
afacerilor-comerciale; administraţ ie
comercială; lucrări de birou; comercializare şi
marketing pentru următoarele produse
(exceptând transportul lor): carne, peşte, cu
excepţia tonului conservat în ulei, fructe de
mare, păsări, vânat, extracte din carne,
preparate din carne şi mezeluri, inclusiv dar
fără a se limita la: salamuri, parizer, cabanos,
crenvurşti, cârnaţi, şuncă, muşchi afumat, pate
de ficat, ruladă, pastramă, şunculiţă, costiţă
afumată, pastă de conservă, pastă de mici,
hamburgeri, salam (krakauer), mortadella,
specialităţi din carne de vită, porc sau pasăre,
în stare refrigerată, congelată, proaspătă sau
afumată, aspic, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora,
maţe pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
ouă şi produse din ouă, produse din peşte
preparate, cârnaţi de peşte, extracte de peşte,
extracte din fructe de mare, melci, mâncăruri
din peşte, produse din fructe de mare, produse
lactate şi înlocuitori, iaurturi, smântână,
brânzeturi, caşcaval, tofu, caltaboşi, tobă, supe
şi baze de supă, cu extracte din carne,
concentrate şi baze de mâncăruri din carne de
vită, porc sau pasăre, grăsimi comestibile,
uleuri, unt, mâncăruri preparate, supe şi
fierturi, aperitive şi deserturi, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive pe bază

de cartofi, înlocuitori de carne pe bază de
legume, burgeri din legume, cartofi, preparaţi,
ciuperci, conservate sau preparate, conserve şi
murături, cârnaţi vegetali, mâncăruri cu
legume preparate, paste de legume, pastă de
năut, pastă de vinete, tahini (pastă de seminţe
de susan), pate vegetal, produse tartinabile pe
bază de legume, legume uscate, legume
congelate, legume conservate cu excepţia
măslinelor şi a legumelor conservate în ulei,
amestecuri de legume uscate, congelate sau
conservate, produse din legume preparate,
fructe, ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv
nuci şi leguminoase), jeleuri, dulceţuri,
gemuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, antreuri
pe bază de legume, aranjamente de fructe
procesate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane din tofu, batoane pe bază de nuci şi
seminţe boabe conservate, produse din fructe
uscate; comercializarea produselor anterior
menţionate sub formă de magazine en-gros
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01029
(151) 20/02/2017
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp B, et. 5, Birou 5B01,
sector 6, 061331, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

MÂNCARE CU NOTIFICARE

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

29 Carne; peşte, cu excepţia tonului conservat
în ulei; fructe de mare; păsări; vânat; extracte
din carne; preparate din carne şi mezeluri,
inclusiv dar fără a se limita la: salamuri,
parizer, cabanos, crenvurşti, cârnaţi, şuncă,
muşchi afumat, pate de ficat, ruladă, pastrama,
şunculiţă, costiţă afumată, pastă de conservă,
pastă de mici, hamburgeri, salam (krakauer),
mortadella, specialităţi din carne de vită, porc
sau pasăre, în stare refrigerată, congelată,
proaspătă sau afumată, aspic, alimente
preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, intestine pentru cârnaţi şi
imitaţii ale acestora, maţe pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, ouă şi produse din ouă;
produse din peşte preparate, cârnaţi de peşte,
extracte de peşte; extracte din fructe de mare,
melci, mâncăruri din peşte, produse din fructe
de mare, produse lactate şi înlocuitori,
iaurturi, smântână, brânzeturi, caşcaval, tofu,
caltaboşi, tobă, supe şi baze de supă, cu
extracte din carne, concentrate şi baze de
mâncăruri din carne de vită, porc sau pasăre,
grăsimi comestibile, uleuri, unt, mâncăruri
preparate, supe şi fierturi, aperitive şi
deserturi, aperitive alimentare pe bază de soia,
aperitive pe bază de cartofi, înlocuitori de

carne pe bază de legume, burgeri din legume,
cartofi, preparaţi, ciuperci, conservate sau
preparate, conserve şi murături, cârnaţi
vegetali; mâncăruri cu legume preparate, paste
de legume, pastă de năut, pastă de vinete,
tahini (pastă de seminţe de susan), pate
vegetal, produse tartinabile pe bază de
legume, legume uscate, legume congelate,
legume conservate cu excepţia măslinelor şi a
legumelor conservate în ulei, amestecuri de
legume uscate, congelate sau conservate,
produse din legume preparate, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi
leguminoase), jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, paste de fructe şi legume,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, antreuri
pe bază de legume, aranjamente de fructe
procesate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane din tofu, batoane pe bază de nuci şi
seminţe, boabe conservate, produse din fructe
uscate.
3 5  P u b l i c i t a t e ;  g e s t i u n e a
afacerilor-comerciale; administra ţ ie
comercială; lucrări de birou; comercializare şi
marketing pentru următoarele produse
(exceptând transportul lor): carne, peşte, cu
excepţia tonului conservat în ulei, fructe de
mare, păsări, vânat, extracte din carne,
preparate din carne şi mezeluri, inclusiv dar
fără a se limita la: salamuri, parizer, cabanos,
crenvurşti, cârnaţi, şuncă, muşchi afumat, pate
de ficat, ruladă, pastramă, şunculiţă, costiţă
afumată, pastă de conservă, pastă de mici,
hamburgeri, salam (krakauer), mortadella,
specialităţi din carne de vită, porc sau pasăre,
în stare refrigerată, congelată, proaspătă sau
afumată, aspic, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora,
maţe pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
ouă şi produse din ouă, produse din peşte
preparate, cârnaţi de peşte, extracte de peşte,
extracte din fructe de mare, melci, mâncăruri
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din peşte, produse din fructe de mare, produse
lactate şi înlocuitori, iaurturi, smântână,
brânzeturi, caşcaval, tofu, caltaboşi, tobă, supe
şi baze de supă, cu extracte din carne,
concentrate şi baze de mâncăruri din carne de
vită, porc sau pasăre, grăsimi comestibile,
uleuri, unt, mâncăruri preparate, supe şi
fierturi, aperitive şi deserturi, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive pe bază
de cartofi, înlocuitori de carne pe bază de
legume, burgeri din legume, cartofi, preparaţi,
ciuperci, conservate sau preparate, conserve şi
murături, cârnaţi vegetali, mâncăruri cu
legume preparate, paste de legume, pastă de
năut, pastă de vinete, tahini (pastă de seminţe
de susan), pate vegetal, produse tartinabile pe
bază de legume, legume uscate, legume
congelate, legume conservate cu excepţia
măslinelor şi a legumelor conservate în ulei,
amestecuri de legume uscate, congelate sau
conservate, produse din legume preparate,
fructe, ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv
nuci şi leguminoase), jeleuri, dulceţuri,
gemuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, antreuri
pe bază de legume, aranjamente de fructe
procesate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane din tofu, batoane pe bază de nuci şi
seminţe boabe conservate, produse din fructe
uscate; comercializarea produselor anterior
menţionate sub formă de magazine en-gros
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01031
(151) 20/02/2017
(732) WENDORF DANILE, Str. Toamnei,

nr. 30, sector 2,BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

artisan cooking classes

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01033
(151) 20/02/2017
(732) S.C. CREATING SMILE S.R.L.,

Str. Radu Vodă, nr. 17, et. 3, birou 1B,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CREATING SMILE BY DR. YAZAN Aq
  
(531) Clasificare Viena:191301; 270501;

270506;  

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

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; servicii ale
clinicilor medicale; servicii de asistenţă
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medicală; îngrijire medicală; servicii de
asistenţă medicală oferite de o clinică dentară;
servicii stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01013
(151) 20/02/2017
(732) VOICU GABRIEL, Bargweg 45c,

2 2 8 5 1 ,  N O R D E R S T E D T
GERMANIA 

(540)

Royal Philharmonic Orchestra Bucharest

  
(531) Clasificare Viena:050317; 050320;

270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01034
(151) 20/02/2017
(732) ASOCIATIA CRESCATORILOR

D E  I E P U R I  S I  P A S A R I
' ' T I B I S C U M ' '  B A N A T
ASOCIATIE, Str. George Coşbuc, nr.
6 ,  J u d .  C a r a ş - S e v e r i n ,  ,
CARANSEBEŞ ROMANIA 

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

(540)

CUPA BANATULUI

  
(531) Clasificare Viena:110301; 270501;

270508;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
evenimente culturale şi artistice; organizare de
conferinte, expoziţii şi concursuri; expoziţii de
animale şi dresura de animale, de porumbei,
păsări şi animale mici de rasă (divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01014
(151) 20/02/2017
(732) S.C. IZZI FOOD V&A S.R.L., Str.

Oituz nr. 44, Camera 3, judeţul
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)

IZZI PET FOOD for friends, for good

(591) Culori revendicate:verde închis, alb,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030118;

260418; 270501; 290113;  

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale, malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01015
(151) 20/02/2017
(732) POP-MINDRU LILIANA-ANA, Str.

Razoare nr. 214, ap. 14, judeţul Cluj,
, SAT FLOREŞTI (COMUNA
FLOREŞTI) ROMANIA 

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

(540)

DERMISANA

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
637C)

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020321;

050313; 270501; 270507; 290104;  

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

44 Servicii medicale şi de sănătate; servicii ale
clinicilor medicale; servicii de asistenţă
medicală; activităţi de asistenţă medicală
specializată; servicii ale cabinetelor medicale;
servicii de îngrijiri medicale; servicii de
terapie; servicii de consiliere în materie de
probleme medicale; servicii de consultanţă
legate de servicii medicale; servicii de
furnizare de informaţii medicale; servicii de
consiliere medicală individuală oferite
pacienţilor; furnizare de asistenţă medicală
pentru monitorizarea pacienţilor care urmează
un tratament medical; servicii medicale de
evaluare a sănătăţii; servicii medicale pentru
diagnosticarea bolilor corpului omenesc;
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servicii de analiză medicală; servicii medicale
pentru tratamentul afecţiunilor corpului
omenesc; consultanţă privind asistenţa
medicală oferită de doctori şi de alt personal
medical specializat; controale medicale;
depistare medicală; servicii de tratament
medical; planificare de tratamente medicale;
furnizare de tratament medical; efectuarea
examenelor medicale; emiterea de rapoarte
medicale; planificare de tratamente medicale;
management de servicii de asistenţă medicală;
servicii de cosmetică; analiză cosmetică;
masaj; servicii furnizate de saloane de coafură
şi înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01016
(151) 20/02/2017
(732) S.C. CEPROINV S.A., Str.

Luceafărul nr. 16, judeţul Vrancea, ,
FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

CEPROINV

(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010115; 260409;

261121; 270501; 270508; 290113;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01017
(151) 20/02/2017
(732) COJOCARU COSMIN, Str.

Logofătul Luca Stroici nr. 17-19,
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)

Lovely LOOKS NATURAL
COSMETICS AND CARE CENTER

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
4665C), verde (Pantone 3248C)
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  (531) Clasificare Viena:020301; 020302;
020323; 260103; 260207; 270501;
270512; 290112;  

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

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01018
(151) 20/02/2017
(732) S.C. YLSE ENGINEERING

CONSULTANTS S.R.L., Str.
Dudeşti-Pantelimon nr. 42, Tronson 3,
ap. 61, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Certifen

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:050520; 200505;

260118; 270501; 270507; 270519;
290112;  

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

42 Servicii de certificare a eficienţei
energetice a clădirilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01020
(151) 20/02/2017
(732) ASOCIATIA ROMANA DE

PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE,
Şos. Berceni nr. 10-12, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Asociaţia Română de Psihiatrie şi
Psihoterapie A.R.P.P.

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260205; 261106;

261325; 270501; 270508; 270522;
290112;  

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

16 Materiale de instruire sau învăţământ
(tipărituri).
35 Publicitate; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01021
(151) 20/02/2017
(732) S.C. INTERMIND S.R.L., Aleea

Jieneasca nr. 3, Încăperea 6, bl. 46, sc.
1, et. 3, ap. 10, sector 3,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DONUTELA

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 178
C)

  
(531) Clasificare Viena:260101; 261113;

270501; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01022
(151) 20/02/2017
(732) S.C. TELLURIUM CHEMICAL

CO S.R.L., Str. Gării nr. 15, judeţul
Timiş , 300167, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)
TIMOGRILL

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

5 Insecticide, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01023
(151) 20/02/2017
(732) S.C. INATECH CONCEPT S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 393,
Domneşti Business Park, Unitatea de
Birouri OS, comuna Domneşti, judeţ
Ilfov, , SAT DOMNEŞTI ROMANIA

(540)

INATECH
 
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01024
(151) 20/02/2017
(732) S.C. INATECH CONCEPT S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 393,
Domneşti Business Park, Unitatea de
Birouri OS, comuna Domneşti, judeţ
Ilfov, , SAT DOMNEŞTI ROMANIA

(540)

iFoam - Intelligent Foam
  

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie. 
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale

plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01025
(151) 20/02/2017
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp B, et. 5, Birou 5B01,
sector 6, 061331, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CAROLIMETRU

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

29 Carne; peşte, cu excepţia tonului conservat
în ulei; fructe de mare; păsări şi vânat;
extracte din carne; preparate din carne şi
mezeluri, inclusiv dar fără a se limita la:
salamuri, parizer, cabanos, crenvurşti, cârnaţi,
şuncă, muşchi afumat, pate de ficat, ruladă,
pastramă, şunculiţă, costiţă afumată, pastă de
conservă, pastă de mici, hamburgeri, salam
(krakauer), mortadella, specialităţi din carne
de vită, porc sau pasăre, în stare refrigerată,
congelată, proaspătă sau afumată, aspic,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, intestine pentru
cârnaţi şi imitaţii ale acestora, maţe pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, ouă şi produse
din ouă, produse din peşte preparate, cârnaţi
de peşte, extracte de peşte, extracte din fructe
de mare, melci, mâncăruri din peşte, produse
din fructe de mare, produse lactate şi
înlocuitori, iaurturi, smântână, brânzeturi,
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caşcaval, tofu, caltaboşi, tobă, supe şi baze de
supă, cu extracte din carne, concentrate şi
baze de mâncăruri din carne de vită, porc sau
pasăre, grăsimi comestibile; uleiuri, unt,
mâncăruri preparate, supe şi fierturi, aperitive
şi deserturi, aperitive alimentare pe bază de
soia, aperitive pe bază de cartofi, înlocuitori
de carne pe bază de legume, burgeri din
legume cartofi preparaţi, ciuperci, conservate
sau preparate, conserve şi murături, cârnaţi
vegetali, mâncăruri cu legume preparate, paste
de legume, pastă de năut, pastă de vinete,
tahini (pastă de seminţe de susan), pate
vegetal, produse tartinabile pe bază de
legume, legume uscate, legume congelate,
legume conservate cu excepţia măslinelor şi a
legumelor conservate în ulei, amestecuri de
legume uscate, congelate sau conservate,
produse din legume preparate, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi
leguminoase), jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, paste de fructe şi legume,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, antreuri
pe bază de legume, aranjamente de fructe
procesate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane din tofu, batoane pe bază de nuci şi
seminţe, boabe (conservate), produse din
fructe uscate. 
3 5  P u b l i c i t a t e ;  g e s t i u n e a
afacerilor-comerciale; administraţ ie
comercială; lucrări de birou; comercializare şi
marketing pentru următoarele produse
(exceptând transportul lor): carne, peşte, cu
excepţia tonului conservat în ulei, fructe de
mare, păsări, vânat, extracte din carne,
preparate din carne şi mezeluri, inclusiv dar
fără a se limita la: salamuri, parizer, cabanos,
crenvurşti, cârnaţi, şuncă, muşchi afumat, pate
de ficat, ruladă, pastramă, şunculiţă, costiţă
afumată, pastă de conservă, pastă de mici,
hamburgeri, salam (krakauer), mortadella,
specialităţi din carne de vită, porc sau pasăre,
în stare refrigerată, congelată, proaspătă sau

afumată, aspic, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora,
maţe pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
ouă şi produse din ouă, produse din peşte
preparate, cârnaţi de peşte, extracte de peşte,
extracte din fructe de mare, melci, mâncăruri
din peşte, produse din fructe de mare, produse
lactate şi înlocuitori, iaurturi, smântână,
brânzeturi, caşcaval, tofu, caltaboşi, tobă, supe
şi baze de supă, cu extracte din carne,
concentrate şi baze de mâncăruri din carne de
vită, porc sau pasăre, grăsimi comestibile,
uleuri, unt, mâncăruri preparate, supe şi
fierturi, aperitive şi deserturi, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive pe bază
de cartofi, înlocuitori de carne pe bază de
legume, burgeri din legume, cartofi preparaţi,
ciuperci conservate sau preparate, conserve şi
murături, cârnaţi vegetali, mâncăruri cu
legume preparate, paste de legume, pastă de
năut, pastă de vinete, tahini (pastă de seminţe
de susan), pate vegetal, produse tartinabile pe
bază de legume, legume uscate, legume
congelate, legume conservate cu excepţia
măslinelor şi a legumelor conservate în ulei,
amestecuri de legume uscate, congelate sau
conservate, produse din legume preparate,
fructe, ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv
nuci şi leguminoase), jeleuri, dulceţuri,
gemuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, antreuri
pe bază de legume, aranjamente de fructe
procesate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane din tofu, batoane pe bază de nuci şi
seminţe, boabe (conservate), produse din
fructe uscate; comercializarea produselor
anterior menţionate sub formă de magazine
en-gros sau en-detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, aplicaţiilor de calculator sau al
emisiunilor de teleshopping.
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43 Furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante, baruri, cluburi, bistrouri, bufete cu
autoservire, cantine, pizzerii, ceainării,
internet-cafe; consiliere în domeniul culinar;
furnizare de alimente şi băuturi din rulote şi
alte dispozitive mobile; organizare de recepţii
pentru nunţi (mâncare şi băutură); servicii
contractuale de alimentaţie; servicii de
bucătărie mobilă; servicii de cluburi cu
restaurante private (alimentaţie publică);
servicii de mâncare la pachet; servicii de
organizare de banchete; servicii de ospitalitate
(alimente şi băuturi); servicii de preparare a
alimentelor; servicii de restaurant cu servire la
pachet; servicii de restaurant prestate de
hoteliri; servicii de cazare; hoteluri, hosteluri,
moteluri, pensiuni, case de vacanţă, cazare
turistică şi de vacanţă; furnizare de informaţii,
inclusiv online, despre cazări pentru vacanţe
şi realizarea de rezervări de cazare pentru
vacanţe; furnizare de spaţii special amenajate
pentru banchete şi evenimente, conferinţe,
expoziţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01026
(151) 20/02/2017
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp B, et. 5, Birou 5B01,
sector 6, 061331, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CAROLIMETRU

(591) Culori revendicate:roşu deschis, roşu
închis, verde deschis, verde închis,
galben

  (531) Clasificare Viena:170103; 170517;
170521; 270501; 290114;  

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

29 Carne; peşte, cu excepţia tonului conservat
în ulei; fructe de mare; păsări şi vânat;
extracte din carne; preparate din carne şi
mezeluri, inclusiv dar fără a se limita la:
salamuri, parizer, cabanos, crenvurşti, cârnaţi,
şuncă, muşchi afumat, pate de ficat, ruladă,
pastramă, şunculiţă, costiţă afumată, pastă de
conservă, pastă de mici, hamburgeri, salam
(krakauer), mortadella, specialităţi din carne
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de vită, porc sau pasăre, în stare refrigerată,
congelată, proaspătă sau afumată, aspic,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, intestine pentru
cârnaţi şi imitaţii ale acestora, maţe pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, ouă şi produse
din ouă, produse din peşte preparate, cârnaţi
de peşte, extracte de peşte, extracte din fructe
de mare, melci, mâncăruri din peşte, produse
din fructe de mare, produse lactate şi
înlocuitori, iaurturi, smântână, brânzeturi,
caşcaval, tofu, caltaboşi, tobă, supe şi baze de
supă, cu extracte din carne, concentrate şi
baze de mâncăruri din carne de vită, porc sau
pasăre, grăsimi comestibile; uleiuri, unt,
mâncăruri preparate, supe şi fierturi, aperitive
şi deserturi, aperitive alimentare pe bază de
soia, aperitive pe bază de cartofi, înlocuitori
de carne pe bază de legume, burgeri din
legume cartofi preparaţi, ciuperci, conservate
sau preparate, conserve şi murături, cârnaţi
vegetali, mâncăruri cu legume preparate, paste
de legume, pastă de năut, pastă de vinete,
tahini (pastă de seminţe de susan), pate
vegetal, produse tartinabile pe bază de
legume, legume uscate, legume congelate,
legume conservate cu excepţia măslinelor şi a
legumelor conservate în ulei, amestecuri de
legume uscate, congelate sau conservate,
produse din legume preparate, fructe, ciuperci
şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi
leguminoase), jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, paste de fructe şi legume,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, antreuri
pe bază de legume, aranjamente de fructe
procesate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane din tofu, batoane pe bază de nuci şi
seminţe, boabe (conservate), produse din
fructe uscate. 
3 5  P u b l i c i t a t e ;  g e s t i u n e a
afacerilor-comerciale; administraţ ie
comercială; lucrări de birou; comercializare şi
marketing pentru următoarele produse

(exceptând transportul lor): carne, peşte, cu
excepţia tonului conservat în ulei, fructe de
mare, păsări, vânat, extracte din carne,
preparate din carne şi mezeluri, inclusiv dar
fără a se limita la: salamuri, parizer, cabanos,
crenvurşti, cârnaţi, şuncă, muşchi afumat, pate
de ficat, ruladă, pastramă, şunculiţă, costiţă
afumată, pastă de conservă, pastă de mici,
hamburgeri, salam (krakauer), mortadella,
specialităţi din carne de vită, porc sau pasăre,
în stare refrigerată, congelată, proaspătă sau
afumată, aspic, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora,
maţe pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
ouă şi produse din ouă, produse din peşte
preparate, cârnaţi de peşte, extracte de peşte,
extracte din fructe de mare, melci, mâncăruri
din peşte, produse din fructe de mare, produse
lactate şi înlocuitori, iaurturi, smântână,
brânzeturi, caşcaval, tofu, caltaboşi, tobă, supe
şi baze de supă, cu extracte din carne,
concentrate şi baze de mâncăruri din carne de
vită, porc sau pasăre, grăsimi comestibile,
uleuri, unt, mâncăruri preparate, supe şi
fierturi, aperitive şi deserturi, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive pe bază
de cartofi, înlocuitori de carne pe bază de
legume, burgeri din legume, cartofi preparaţi,
ciuperci conservate sau preparate, conserve şi
murături, cârnaţi vegetali, mâncăruri cu
legume preparate, paste de legume, pastă de
năut, pastă de vinete, tahini (pastă de seminţe
de susan), pate vegetal, produse tartinabile pe
bază de legume, legume uscate, legume
congelate, legume conservate cu excepţia
măslinelor şi a legumelor conservate în ulei,
amestecuri de legume uscate, congelate sau
conservate, produse din legume preparate,
fructe, ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv
nuci şi leguminoase), jeleuri, dulceţuri,
gemuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, antreuri
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pe bază de legume, aranjamente de fructe
procesate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane din tofu, batoane pe bază de nuci şi
seminţe, boabe (conservate), produse din
fructe uscate; comercializarea produselor
anterior menţionate sub formă de magazine
en-gros sau en-detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, aplicaţiilor de calculator sau al
emisiunilor de teleshopping.
43 Furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante, baruri, cluburi, bistrouri, bufete cu
autoservire, cantine, pizzerii, ceainării,
internet-cafe; consiliere în domeniul culinar;
furnizare de alimente şi băuturi din rulote şi
alte dispozitive mobile; organizare de recepţii
pentru nunţi (mâncare şi băutură); servicii
contractuale de alimentaţie; servicii de
bucătărie mobilă; servicii de cluburi cu
restaurante private (alimentaţie publică);
servicii de mâncare la pachet; servicii de
organizare de banchete; servicii de ospitalitate
(alimente şi băuturi); servicii de preparare a
alimentelor; servicii de restaurant cu servire la
pachet; servicii de restaurant prestate de
hoteliri; servicii de cazare; hoteluri, hosteluri,
moteluri, pensiuni, case de vacanţă, cazare
turistică şi de vacanţă; furnizare de informaţii,
inclusiv online, despre cazări pentru vacanţe
şi realizarea de rezervări de cazare pentru
vacanţe; furnizare de spaţii special amenajate
pentru banchete şi evenimente, conferinţe,
expoziţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01035
(151) 20/02/2017
(732) S.C. DOBRE & FIII S.R.L., Str.

Interioara, nr. 3, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

GooDay DELICE croissantul plin de el

(591) Culori revendicate:albastru, bej, maro,
verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050706; 080108;

250119; 260118; 270501; 290115;  

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

30 Produse de cofetărie; prajituri, cornuri,
gogoşi, deserturi (dulciuri), gustări dulci, tarte,
rulade.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01036
(151) 20/02/2017
(732) MARYNK IDEEA S.R.L., Str. Cuza

Vodă nr. 1, ap. 39, Judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MRK Only the best is good enough!
  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

270517;  

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

6 Uşi, porţi, ferestre şi jaluzele pentru ferestre
din metal, în special din aluminiu.
19 Ferestre şi cadre nemetalice pentru ferestre,
uşi, porţi şi cadre nemetalice pentru acestea,
incluzând şi profiluri, geamuri pentru ferestre,
grilaje, obloane, glafuri, rame de ferestre sau
usi, tocuri de ferestre sau usi, sticlă şi panouri
de sticlă pentru ferestre, plase de insecte.
35 Comerţ cu amănuntul sau en-gross, prin
toate mijloacele, inclusiv prin magazine,
lanţuri de magazine, târguri şi expoziţii,
websiteuri sau online într-o reţea
computerizată şi comenzi prin Internet, de
produse şi accesorii ale acestora în legatura cu
ferestre, uşi şi porţi; prezentarea on line a

produselor prin intermediul unui site web
specializat pentru promovare şi vânzare,
strategie de promovare şi marketing,
marketing direct, servicii de comunicare şi
relaţii publice, cercetare şi studii de piaţă,
realizarea de reclame, publicitate şi anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse,
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin internet sau
într-o reţea computerizată, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achizitioneze comod;
informaţii şi sfaturi pentru consumatori în
legătură cu aceste produse; conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, toate
acestea în legatură  cu produsele
sus-menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada 
19-20.02.2017

(210) M 2017 01037
(151) 20/02/2017
(732) GANMAR TRANSERV GAS

S.R.L., Str. Principală nr. 316, jud.
Bistriţa Năsăud, 427120, LIVEZILE
ROMANIA 

(540)

GANMAR TRANSERV GAS S.R.L.
SUPER MARFĂ, SUPER PREŢ !

  
(531) Clasificare Viena:020914; 040502;

040521; 190101; 270501;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01038
(151) 20/02/2017
(732) ENE ROXANA MIHAELA, Str.

Jianu, nr. 4, bl.B, et. 5, ap. 59, jud.
Prahova, 100540, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Fruticello

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

32 Sucuri.
33 Vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01039
(151) 20/02/2017
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES

LTD., 8-2-337, Road No. 3, Banjara
Hills, Andhra Pradesh-AP, 500034,
HYDERABAD INDIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, Bd.
Lacul Tei nr. 56, bl. 19, sc. B, ap. 52,
sector 2 Bucureşti

(540)

FOSEMRED

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

5 Preparate farmaceutice şi medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01040
(151) 20/02/2017
(732) PENCIU ALEXANDRA, Str. Mihai

Eminescu nr. 8, Judeţul Galaţi,
800091, GALAŢI ROMANIA 

(540)

Zanga

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01041
(151) 20/02/2017
(732) SCHROTTER IRINA ADRIANA,

Str. Aleea Petru Poni nr. 3, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

irinook
  

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sauplacate cu metale preţioase;
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri.
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;

caractere tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelarie.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci , ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou,

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01042
(151) 20/02/2017
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Str. Principală nr. 288, Judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA 

(540)

ESTE CASA TA SIGURA LA FOC?

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şipudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; materiale plastice şi răşini
extrudate destinate utilizării în producţie;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01043
(151) 20/02/2017
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Str. Principală nr. 288, Judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA 

(540)

IGNORANTA DUCE LA DEZASTRE

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,

tipografi şi artişti.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; materiale plastice şi raşini
extrudate destinate utilizării în producţie;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01044
(151) 20/02/2017
(732) STAR STONE PRODUCTION

S.R.L., Comuna Nojorid, nr. 570, Jud.
Bihor, 417345, SAT NOJORID
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., BLD. DACIA,
NR. 48, BL. D -10, AP. 3, ORADEA,
ROMÂNIA ORADEA

(540)

STONE FIX ULTRA-FLEX

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01045
(151) 20/02/2017
(732) STAR STONE PRODUCTION

S.R.L., Comuna Nojorid, nr. 570, Jud.
Bihor, 417345, SAT NOJORID
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., BLD. DACIA,
NR. 48, BL. D -10, AP. 3, ORADEA,
ROMÂNIA ORADEA

(540)

ARVORE

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01046
(151) 20/02/2017
(732) STAR STONE PRODUCTION

S.R.L., Comuna Nojorid, nr. 570, Jud.
Bihor, 417345, SAT NOJORID
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., BLD. DACIA,
NR. 48, BL. D -10, AP. 3, ORADEA,
ROMÂNIA ORADEA

(540)

TRAVERSTONE

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii

transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01047
(151) 20/02/2017
(732) S.C. EPIC FARMA S.R.L., Str.

Principală nr. 800, ap. E, judeţul
Mureş, , CRISTESTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

EPIC FARMA

(591) Cu lo r i  r e v e n d i c a t e : a l b a s t ru
PANTONE P 102-8 C, turcoaz
PANTONE 122-13 C

  (531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270522; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor, a produselor farmaceutice şi de
uz veterinar, produselor sanitare de uz
medical, substantelor dietetice de uz medical,
alimentelor pentru sugari, suplimentelor
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alimentare, suplimentelor dietetice,
plasturilor, materialelor de pansat,
materialelor pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectantilor,
produselor pentru distrugerea daunatorilor,
fungicidelor, erbicidelor, a aparatelor şi
instrumentelor chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articolelor ortopedice,
materialor de sutură, prin diferite forme de
comert, inclusiv pagina web, (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod; regruparea în
avantajul terţilor aproduselor de cosmetica
facială, corporală şi pentru păr, în principal,
ulei masaj, creme masaj, gel masaj, măsti
corporale, creme corp, gel faţă, măşti faciale,
săpun, şampon, duş gel, balsam dupa ras,
balsam corp, balsam păr, produse machiaj,
fond de ten, rimel, ruj buze, gloss buze,
farduri, corector, sare de baie, produse
demachiere, produse dupa epilat, ser facial, a
cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor; a produselor farmaceutice şi de
uz veterinar; articolelor ortopedice,
materialelor de sutură, (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, inclusiv prin
pagina web; publicitate inclusiv prin pagina
web pentru produsele comercializate; servicii

de import-export în legatura cu produsele
comercializate; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01048
(151) 20/02/2017
(732) S.C. EMA DREAMS BOUTIQUE

SRL-D, Str. Calea Doftanei nr. 232,
jud. Prahova, 105600, CÂMPINA
ROMANIA 

(540)

YDB Your Dreams Boutique

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

14 Bijuterii, bijuterii preţioase, brăţări
(bijuterii), coliere (bijuterii), bijuterii pentru
cap, bijuterii din metale nepreţioase,bijuterii la
comandă, bijuterii sub formă de mărgele,
bijuterii de damă, bijuterii pentru împodobire
personală.

˜˜˜˜˜˜˜


