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Cereri Mărci publicate în 31/07/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 04829 22/07/2017 ALCOS BIOPROD SRL HEMPMED PHARMA

2 M 2017 04830 22/07/2017 ALCOS BIOPROD SRL HEMPMED

3 M 2017 04831 22/07/2017 SC TOP GEL PROD SRL Top Gel Illusion INTENSE

4 M 2017 04832 24/07/2017 PANDEL ION CRISTIAN CENTRAL BUS STATION
BUCHAREST

5 M 2017 04833 24/07/2017 LEBDIS DEVELOPMENT SRL LC ELECTRIC

6 M 2017 04835 24/07/2017 TAF & LAINA PARTNERS SRL FASHION BY LAINA

7 M 2017 04836 24/07/2017 SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERI
ANONIM ŞIRKETI

Sanayran

8 M 2017 04837 24/07/2017 SC PATISGAL SRL MY BREAD

9 M 2017 04838 24/07/2017 FGL HELLAS SRL CHOCOLATINO

10 M 2017 04839 24/07/2017 MARIUS POPESCU Mein Bio Wein aus Ekologischein
Anbau Handlese

11 M 2017 04840 24/07/2017 BGS DIVIZIA DE SECURITATE
SRL

BGS THE DEFINITION OF
SAFETY

12 M 2017 04841 24/07/2017 BGS MOTORS SERVICE S.R.L. BGS MOTORS SERVICE

13 M 2017 04842 24/07/2017 DYNAMIC BEST SOLUTIONS
SRL

URBAN BERE CRAFT

14 M 2017 04843 24/07/2017 S.C. 3D DOT S.R.L. 3D DOT

15 M 2017 04844 24/07/2017 S.C. PLAY ELECTRO SRL HOTEL-RESTAURANT OK
CASTLE

16 M 2017 04845 24/07/2017 Alin-Alexandru Popescu ARTIERI

17 M 2017 04846 24/07/2017 SC PREMIUM TOURS SRL Hotel FÂNTÂNIȚA HAIDUCULUI

18 M 2017 04847 24/07/2017 IOAN ALIN TATU R&R RIBS AND BEER

19 M 2017 04848 24/07/2017 Tiberiu Constantin Șuster SCHUSTER THE RECYCLING
TECHNOLOGY

20 M 2017 04850 24/07/2017 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
SRL

AUTO CAR - CONSTATARI
AOTO -

21 M 2017 04851 24/07/2017 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
SRL

AUTO CAR GRUP - DAUNE
AUTO -

22 M 2017 04852 24/07/2017 AUTO CAR GRUP 1 SERVICE
SRL

- CONSTATARI DAUNE - AUTO
CAR SERVICE

23 M 2017 04853 24/07/2017 TUDOR COBALAS CATTED RESIDENCES
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 04855 24/07/2017 LAURA RIZEA kaleidoscopia

25 M 2017 04856 24/07/2017 CIPRIAN-SERGIU TELEMAN MAX BA BUSINESS
ACCELERATOR

26 M 2017 04857 24/07/2017 SC FITOTERAPIA SA Fitoterapia Ceaiuri Naturale
Romanesti

27 M 2017 04858 24/07/2017 VASILE CATALIN LEAHU PURA SANGRE

28 M 2017 04859 24/07/2017 ALINA MAGNET Because Brows Matter

29 M 2017 04860 24/07/2017 ALINA MAGNET Brow & Makeup Academy

30 M 2017 04861 24/07/2017 ALINA MAGNET Brow Master

31 M 2017 04862 24/07/2017 ISA COFFEE SRL Bubbles After School

32 M 2017 04863 24/07/2017 MANASTIREA MRACONIA MRACONIA

33 M 2017 04864 24/07/2017 ASOCIATIA
CONSTRUCTORILOR DE
AUTOMOBILE DIN ROMANIA

ASOCIAŢIA
CONSTRUCTORILOR DE
AUTOMOBILE DIN ROMÂNIA
ACAROM

34 M 2017 04865 24/07/2017 VIOLETA GOREA
IULIAN PETRU ACHIVEI

Vatra Bunicii
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(210) M 2017 04829
(151) 22/07/2017
(732) ALCOS BIOPROD SRL, STR.

TRAIAN LALESCU NR, 249, VILA
4, AP. 1, JUD. DÂMBOVIŢA, SAT
SAMURCASI, COM. CREVEDIA,
ROMANIA

(740) SCPA DIANA PETRACHE
ŞI ASOCIATII, STR.
BRANDUSELOR NR. 4-15, BL.
V64, SC. 3, AP. 40, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
HEMPMED PHARMA

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substan țe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcție, asfalt, smoală și bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
22. Frânghii și sfori, materiale de
capitonare, amortizare și de umplutură, cu
excepția hârtiei, cartonului, cauciucului sau
a materialelor plastice, fibre textile brute și
înlocuitori pentru acestea, corturi și prelate,
plase, vele, saci pentru transportul și
depozitarea materialelor în vrac, marchize
din materiale textile sau sintetice.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie
de casă, perdele din materiale textile sau
plastice.

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
31. Produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
animale vii, fructe și legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, hrană și băuturi pentru
animale, malt, cereale și semințe crude
și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare.
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, horticultură și de silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04830
(151) 22/07/2017
(732) ALCOS BIOPROD SRL, STR.

TRAIAN LALESCU NR, 249, VILA
4, AP. 1, JUD. DÂMBOVIŢA, SAT
SAMURCASI, COM. CREVEDIA,
ROMANIA

(540)
HEMPMED

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substan țe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcție, asfalt, smoală și bitum,
construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
22. Frânghii și sfori, materiale de
capitonare, amortizare și de umplutură, cu
excepția hârtiei, cartonului, cauciucului sau
a materialelor plastice, fibre textile brute și
înlocuitori pentru acestea, corturi și prelate,
plase, vele, saci pentru transportul și
depozitarea materialelor în vrac, marchize
din materiale textile sau sintetice.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie
de casă, perdele din materiale textile sau
plastice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
31. Produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
animale vii, fructe și legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, hrană și băuturi pentru

animale, malt, cereale și semințe crude
și neprocesate, bulbi, răsaduri și semințe
pentru plantare.
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, horticultură și de silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04831
(151) 22/07/2017
(732) SC TOP GEL PROD SRL, STR.

AEROPORTULUI NR. 120,
JUDEŢUL DOLJ, CÂRCEA,
ROMANIA

(540)

Top Gel Illusion INTENSE
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

alb, galben, maro

(531) Clasificare Viena: 24.01.15;
24.01.23; 25.01.19; 27.01.02;
27.05.01; 29.01.15

(511) Produse si/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,
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zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
(condimente), gheaţă.

,

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04832
(151) 24/07/2017
(732) PANDEL ION CRISTIAN, STR.

DR. PALEOLOGU NR. 4, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR. 2,
SC. B, AP. 2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BC, ROMANIA

(540)

CENTRAL BUS
STATION BUCHAREST

(591) Culori revendicate:roşu

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04833
(151) 24/07/2017
(732) LEBDIS DEVELOPMENT SRL,

BD. UNIRII NR. 14, BL. 6, SC.
1, ET. 7, AP. 24A, CAMERA 1
ŞI 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LC ELECTRIC
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

7. Maşini automate pentru 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.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04835
(151) 24/07/2017
(732) TAF & LAINA PARTNERS SRL,

ALEEA ALIORULUI NR. 2, CAM.
1, BL. A10, SC. 1, ET. 7, AP.
30, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FASHION BY LAINA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.09; 27.05.10

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

24. Ţesături şi înlocuitori de textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04836
(151) 24/07/2017
(732) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERI ANONIM

ŞIRKETI, ULUABAT KÖYÜ
KARACABEY, BURSA, TURCIA

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

(540)
Sanayran

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

29. Lapte şi produse lactate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04837
(151) 24/07/2017
(732) SC PATISGAL SRL, STR.

MILCOV NR. 165, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800567,
ROMANIA

(540)
MY BREAD

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, 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 04838
(151) 24/07/2017
(732) FGL HELLAS SRL, STR. ELENA

CARAGIANI NR. 21, DEMISOL,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CHOCOLATINO

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă,
ciocolată.
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35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04839
(151) 24/07/2017
(732) MARIUS POPESCU, LILIENSTR.

9, UNTERSCHLEISSHEIM,
D-85716, GERMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT MIHAELA
GĂVENEA, STR. POET PANAIT
CERNA NR. 10, BL. M43, SC.
1, ET. 7, AP. 31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030994

(540)

Mein Bio Wein
aus Ekologischein
Anbau Handlese

(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena: 27.01.01;
27.01.02; 27.01.09; 27.01.11;
29.01.12

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
vin.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04840
(151) 24/07/2017
(732) BGS DIVIZIA DE SECURITATE

SRL, CALEA VITAN NR. 293,
ET. 8, CAM. 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BGS THE DEFINITION
OF SAFETY

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04841
(151) 24/07/2017
(732) BGS MOTORS SERVICE S.R.L.,

CALEA VITAN, NR. 293, ETAJ
3, CAMERA 3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BGS MOTORS SERVICE
(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.24;
27.05.01; 29.01.12

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre),
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă.
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe
uscat, în aer sau pe apă.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 04842
(151) 24/07/2017
(732) DYNAMIC BEST SOLUTIONS

SRL, ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 95-103, BL. 8, SC. B, ET. 8,
AP. 94, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

URBAN BERE CRAFT
(531) Clasificare Viena: 07.01.24;

19.07.01; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, peoduse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04843
(151) 24/07/2017
(732) S.C. 3D DOT S.R.L., STR.

DEALUL CETĂȚII, NR. 1,
JUDEȚUL BRAȘOV., BRAȘOV,
500080, ROMANIA

(540)

3D DOT
(591) Culori revendicate:roșu, galben,

albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

7. Imprimante 3D.
9. Software de proiectare asistată de
calculator (CAD), înregistrări multimedia,
înregistrări video, scanere 3D.
35. Servicii de grafică publicitară,
proiectare de studii de marketing,
proiectare de studii ale opiniei publice,
servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială.
37. Reparare și întreținere de imprimante
3D.
38. Transmitere de conținuturi multimedia
pe internet, servicii de transmisie video.
40. Imprimare 3D, servicii de reproducere
în 3D, închiriere de imprimante 3D,
împrimare, imprimare digitală.
41. Proiectarea filmelor, publicare
multimedia, producție audio, video și
multimedia și fotografie, editare video,
producție de filme video, producție de
materiale video, servicii de producție video,
servicii de înregistrare video, fotografie,
producție audio și video și fotografie.
42. Servicii de grafică digitală, artă grafică
și design, servicii de proiectare grafică,

proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe Internet, design vizual,
industrial (Design), design industrial, design
grafic, design de produs, design artistic
industrial, design de sculpturi, design
artistic comercial, design de ambalaje,
stilism (design industrial), servicii de design
industrial, servicii de design comercial,
servicii de ilustrare (design), design grafic și
industrial, consultanță în materie de design,
design grafic asistat de calculator, design
de site-uri web, servicii de design de brand,
design de cărți de vizită, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de
design grafic pentru calculator, consultanță
în materie de design web, design de pagini
principale și pagini web, creare și design
de site-uri web pentru terți, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor
web, design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă,
proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, schițe de design
pentru ambalaje, recipiente, veselă și
tacâmuri pentru masă, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, proiectare tehnică, proiectare
de unelte, proiectare de jocuri, proiectare
de modele, proiectare de matrițe, proiectare
de jucării, proiectare de proteze, proiectare
de instrumente, proiectare de produs,
servicii de proiectare, servicii de proiectare
tehnologică, proiectare de produse noi,
proiectare de materiale tipărite, proiectare
de pagini web, proiectare de produse
industriale, proiectare de portaluri web,
servicii de proiectare
tehnică, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectarea (designul) spațiului interior,
proiectare de lucrări creative audiovizuale,
proiectare de seturi de caractere, proiectare
de logotipuri pentru tricouri, servicii
de proiectare la comandă, proiectare
în domeniul industriei auto, proiectare
de produse de inginerie, proiectare și
dezvoltare de proteze, proiectare de
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sisteme de iluminat, proiectare de site-uri
web, proiectare de dispozitive de afișare
tridimensională, servicii de proiectare
de pagini web, servicii de proiectare
a ambalajelor industriale, proiectare
și dezvoltare de produse industriale,
proiectare și dezvoltare de produse
noi, proiectare și testare de produse
noi, proiectare și dezvoltare de produse
multimedia, creare, proiectare și întreținere
de pagini web, proiectare și dezvoltare
de pagini de internet, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, proiectare,
creare și programare de pagini web,
proiectare și dezvoltare de produse de
inginerie, proiectare asistată de calculator
pentru grafică video, servicii de proiectare
și creare de pagini web, proiectare de
semne distinctive (logo) pentru identitatea
corporativă, servicii de proiectare în
domeniul modelismului pentru expoziții,
proiectare și implementare de pagini web
pentru terți, crearea și proiectarea de
pagini web pentru terți, proiectare de pagini
principale și de site-uri web, proiectare și
testare în vederea dezvoltării de produse
noi, proiectare și întreținere de site-uri web
pentru terți, proiectare și creare de pagini
principale și pagini web, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04844
(151) 24/07/2017
(732) S.C. PLAY ELECTRO SRL, STR.

GENERAL PRAPORGESCU,
NR. 26, JUDEȚUL VÂLCEA,
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA,
ROMANIA

(540)

HOTEL-RESTAURANT
OK CASTLE

(591) Culori revendicate:roșu(1807C),alb

(531) Clasificare Viena: 24.01.11;
24.01.15; 27.05.01; 29.01.12

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

43. Servicii de bar și restaurant, servicii de
restaurant și hoteliere, servicii de catering.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04845
(151) 24/07/2017
(732) Alin-Alexandru Popescu, STR.

SLT. VASILE MILITARU, NR.
1, BL. 1, SC. 1, ETAJ 4, AP. 17,
JUDEȚUL GORJ, TÂRGU-JIU,
ROMANIA

(540)

ARTIERI
(531) Clasificare Viena: 05.05.21;

26.11.13; 27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încăltăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04846
(151) 24/07/2017
(732) SC PREMIUM TOURS SRL,

DN1 SIBIU-BRAȘOV, KM 296B,
JUDEȚUL SIBIU., BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. PRIMĂVERII, NR. 17.
JUDEȚUL SIBIU., SURA MARE,
ROMANIA

(540)

Hotel FÂNTÂNIȚA
HAIDUCULUI

(591) Culori revendicate:verde(3165C),
alb

(531) Clasificare Viena: 01.01.04;
05.03.13; 05.03.14; 26.01.18;
29.01.12

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

43. Servicii de alimentație publică,
restaurante, cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04847
(151) 24/07/2017
(732) IOAN ALIN TATU, STR.

HAIDUCULUI, NR. 1, JUDEȚUL
SIBIU, SELIMBAR, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. BANATULUI NR. 10, AP.
4, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

R&R RIBS AND BEER
(531) Clasificare Viena: 05.03.17;

03.04.24; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

43. Servicii de alimentație publică,
restaurante, cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04848
(151) 24/07/2017
(732) Tiberiu Constantin Șuster,

ALESD. STR. MIHAI EMINESCU,
NR. 13, JUDEȚUL BIHOR.,
BIHOR, 415100, ROMANIA

(540)

SCHUSTER THE
RECYCLING TECHNOLOGY

(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena: 24.15.02;
24.15.13; 26.03.03; 26.03.04;
26.03.05; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.12

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre),
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40. Prelucrarea materialelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04850
(151) 24/07/2017
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

SRL, STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
AUTO CAR -

CONSTATARI AOTO -
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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 04851
(151) 24/07/2017
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

SRL, STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
AUTO CAR GRUP
- DAUNE AUTO -

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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 04852
(151) 24/07/2017
(732) AUTO CAR GRUP 1 SERVICE

SRL, STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 9A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
- CONSTATARI DAUNE
- AUTO CAR SERVICE

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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 04853
(151) 24/07/2017
(732) TUDOR COBALAS , ŞOS. EROU

IANCU NICOLAE NR. 67A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

CATTED RESIDENCES
(591) Culori revendicate:verde, alb

(531) Clasificare Viena: 07.01.24;
27.05.01; 29.01.12

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04855
(151) 24/07/2017
(732) LAURA RIZEA , CALEA 13

SEPTEMBRIE NR. 128A, BL. P44,
SC. 1, ET.8, AP. 34, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

kaleidoscopia
(531) Clasificare Viena: 26.01.06;

27.05.01; 27.05.02

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

35. Selectarea personalului prin teste
psihologice, întocmire de rapoarte
psihologice (lucrări de birou).
44. Servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupaţională, furnizare de
informaţii referitoare la psihologie, servicii
de psihologie oferite individual sau
grupurilor, tratament psihologic, examinare
psihologică, asistenţă psihologică,
consiliere psihologică, consultanţă privind
psihologia integrativă, elaborare de
profiluri psihologice, servicii de consultaţii
psihologice, oferire de tratamente
psihologice, consilierea psihologică a
personalului, servicii de diagnostice
psihologice, servicii de evaluare
psihologică, servicii de examinare
psihologică, teste psihologice efectuate

în scopuri medicale, terapie psihologică
pentru sugari şi copii, realizare de
evaluări şi examinări psihologice, teste
de personalitate cu scopuri psihologice,
servicii de evaluare şi examinare
psihologică, consiliere privind tratarea
psihologică a afecţiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică în
domeniul sporturilor, elaborare de profiluri
psihologice în scopuri medicale, terapie
muzicală în scopuri fizice, psihologice şi
cognitive (servicii medicale) .

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04856
(151) 24/07/2017
(732) CIPRIAN-SERGIU TELEMAN

, ALEEA VERONICA NR. 36,
JUD. ILFOV, SAT TAMASI, COM.
CORBEANCA, ROMANIA

(540)

MAX BA BUSINESS
ACCELERATOR

(591) Culori revendicate:bleu-verde
deschis-roşu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04857
(151) 24/07/2017
(732) SC FITOTERAPIA SA, B-DUL.

TIMIŞOARA NR. 50, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061333, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL.
M106, SC. 4, ET. 4, AP. 117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

Fitoterapia Ceaiuri
Naturale Romanesti

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

(531) Clasificare Viena: 01.15.11;
11.03.03; 11.03.04; 09.01.10;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02

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

5. Ceaiuri medicinale, ceaiuri din plante
(inclusiv amestecuri) pentru uz medicinal
(de exemplu ceai de muşeţel, ceai de
tei, ceai de ment[, ceai de iasomie, ceai
de gălbenele, ceai de salvie, ceai de
sunătoare, ceai de cruşin, ceai de soc,
ceai de ienupăr, ceai de busuioc, ceai
de pelin, ceai de isop, ceai de albăstrele,
ceai de păpădie, ceai de pufuliţă, ceai de
traista ciobanului, ceai de anason, ceai de
levanţică, ceai de valeriană, ceai de urzică,
ceai de cimbru, ceai de ghimbir, ceai alb,
ceai verde, ceai negru, ceai roşu), ceaiuri
din fructe pentru uz medicinal, ceaiuri de
slăbit pentru uz medicinal, tincturi de ceai.

30. Ceaiuri, ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, ceai de
muşeţel, ceai de tei, ceai de mentă, ceai
de iasomie, ceai de gălbenele, ceai de
salvie, ceai de sunătoare, ceai de cruşin,
ceai de soc, ceai de ienupăr, ceai de
busuioc, ceai de pelin, ceai de isop, ceai
de albăstrele, ceai de păpădie, ceai de
pufuliţă, ceai de traista ciobanului, ceai
de anason, ceai de levănţică, ceai de
valeriană, ceai de urzică, ceai de cimbru,
ceai de ghimbir, ceaiuri de fructe, ceai de
cătină, ceai alb, ceai verde, ceai negru,
ceai roşu, amestecuri de ceai, băuturi
pe bază de ceai nemedicamentoase),
capsule de ceai, pliculeţe de ceai (nu
pentru uz medicinal), ceai ambalat (nu
pentru uz medicinal), ceai instant (nu
pentru uz medicinal), ceai cu arome,
ceai fără teină, ceai fara tein îndulcit cu
îndulcitori, ceai pentru infuzii, ceai vândut
în vrac (nemedicamentos), esenţe de ceai,
extracte de ceai (nemedicamentoase), flori
sau frunze pentru utilizare ca înlocuitori de
ceai, frunze de ceai, ceai cu gheaţă (iced
tea), preparate aromate pentru prepararea
ceaiurilor nemedicinale, preparate pentru
fabricarea de băuturi pe bază de ceai,
înlocuitori de ceai.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, de ceaiuri medicinale şi
nemedicinale (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le cumpere comod, comercializarea
de ceaiuri medicinale şi nemedicinale
sub forma de magazine en-gros sau
en-detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţa sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, aplicaţiilor de calculator
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
şi sistematizarea de date şi informaţii
despre ceaiuri medicinale şi nemedicinale
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, furnizarea
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unei pieţe online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de ceaiuri medicinale
şi nemedicinale, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
publicitate.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04858
(151) 24/07/2017
(732) VASILE CATALIN LEAHU ,

ALEEA BRAZILOR NR. 12, JUD.
HUNEDOARA, URICANI, 336100,
ROMANIA

(540)

PURA SANGRE
(531) Clasificare Viena: 03.03.01;

03.03.17; 27.05.01

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de
soare, bastoane, bice şi articole de şelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
40. Tratament de materiale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04859
(151) 24/07/2017
(732) ALINA MAGNET, CALEA

MOŞILOR NR. 264, BL. 10, SC.
B, ET. 6, AP. 48, SECTOR 2,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Because Brows Matter

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04860
(151) 24/07/2017
(732) ALINA MAGNET, CALEA

MOŞILOR NR. 264, BL. 10, SC.
B, ET. 6, AP. 48, SECTOR 2,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Brow & Makeup Academy

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04861
(151) 24/07/2017
(732) ALINA MAGNET, CALEA

MOŞILOR NR. 264, BL. 10, SC.
B, ET. 6, AP. 48, SECTOR 2,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Brow Master

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04862
(151) 24/07/2017
(732) ISA COFFEE SRL, STR.

DRUMUL GHINDARI NR. 63A,
SECTOR 5, , BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Bubbles After School
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

verde, turcoaz, albastru închis,
ciclamen

(531) Clasificare Viena: 01.15.21;
26.01.06; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 04863
(151) 24/07/2017
(732) MANASTIREA MRACONIA,

DN NR. 57, JUD. MEHEDINŢI,
DUBOVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII
SOCIETATE CIVILA
PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SOCULUI, NR.51D, SAT
PETRESTI , COM. CORBEANCA.,
RO.IL, ROMANIA

(540)
MRACONIA

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

3. Produse de toaletă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
45. Servicii religioase.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 04864
(151) 24/07/2017
(732) ASOCIATIA

CONSTRUCTORILOR DE
AUTOMOBILE DIN ROMANIA,
STR. BANU MĂRĂCINE NR. 28,
BL. D5, MEZANIN, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA
CONSTRUCTORILOR
DE AUTOMOBILE DIN
ROMÂNIA ACAROM

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
25.07.01; 25.07.03; 27.05.01

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

16. Cărţi, broşuri, publicaţii, reviste,
buletine, anuare, statistici, materiale
publicitare, articole de birou, lucrări tehnico-
ştiinţifice specifice industriei de automobile.
35. Publicitate şi afaceri în domeniul
de activitate, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, consultanţă
profesională în afaceri, consultanţă în
domeniul afacerilor privind finanţarea
dezvoltării, management şi coordonare a
proiectelor de afaceri, asistenţă, informaţii,
sfaturi şi consiliere specifică domeniului

industriei de automobile, elaborarea de
rapoarte şi de studii de afaceri, de
piaţă şi de cercetare de marketing,
analiză statistică în afaceri, asistenţă
privind imaginea comercială, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea vânzărilor şi
a programelor de stimulare, dezvoltare
şi fidelizare în industria auto, relaţii
publice şi servicii de relaţii cu publicul,
prezentarea produselor şi serviciilor prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web
specializat, gestiunea afacerilor comerciale
şi administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, activități culturale şi
de suport, inclusiv organizarea de cursuri
şi seminarii, conferinţe şi simpozioane,
expoziţii, gale şi concursuri, coordonarea
de conferinţe de afaceri, cursuri de
pregătire şi ateliere de lucru profesionale,
toate aceste servicii pentru comercianţii din
domeniul industriei de automobile.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză și de cercetare
industrială, în special în industria de
automobile, protecţia mediului, sănătate
şi securitate, inclusiv evaluări şi estimări
oferite de ingineri, proiecte tehnice şi studii
de proiecte tehnice, studii de proiecte de
inginerie, expertize tehnice, realizarea de
studii de fezabilitate referitoare al proiecte,
întocmirea de studii de
analiză referitoare la proiecte, inspecţii
tehnice de automobile, creare și menținere
site web propriu.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(732) VIOLETA GOREA, STR. AVRAM

IANCU NR. 4, AP. 3, JUD.
BACĂU, COMĂNEŞTI, ROMANIA
IULIAN PETRU ACHIVEI,
COMUNA MĂICĂNEŞTI NR. 1,
JUD. VRANCEA, SAT TĂTARU,
ROMANIA

(740) CIPI ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2, NR.
2, SC. B, AP. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BC, ROMANIA

(540)

Vatra Bunicii
(531) Clasificare Viena: 02.03.01;

02.03.04; 27.05.01; 27.05.02

(511) Produse si/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.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERATĂ 

Referitor la D.N.R. nr. M 2017/04663, publicat în data de 24/07/2017corect va fi: 

 Clasa 43:  Servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară;
restaurant;  bar, cafenea, bistro; servicii oferite de berărie;  servicii de
catering; furnizare de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri. 



E R A T Ă

Referitor la depozitele M 2017 04692 şi M 2017 04693, publicate
în data de 25.07.2017, se scot de la publicare deoarece taxele au fost
plătite eronat. 


