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Cereri mărci publicate în 03.04.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02020 25/03/2017 S.C. STEFANESCU & ION S.R.L. Magia Bunicii

2 M 2017 02021 26/03/2017 ASOCIATIA DE AIRSOFT SUPER
DADDYS
CLUBUL SPORTIV DE AIRSOFT
BRAŞOV
ASOCIATIA DECEBAL AIRSOFT
CLUB DEVA
ASOCIATIA CLUB SPORTIV
LUDUS LEGIO
CLUB SPORTIV RENEGADES

PATRULA AIRSOFT ROMÂNIA

3 M 2017 02022 26/03/2017 S.C. PROMO PLUS S.R.L. FLAMEX PASTILE PENTRU
APRINS FOCUL

4 M 2017 02023 27/03/2017 S.C. GRANDE DOLCERIA S.R.L. PANIBONI

5 M 2017 02024 27/03/2017 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L. AMPLU

6 M 2017 02025 27/03/2017 REBEGA
CONSTANTIN-LAURENŢIU

UNIUNEA FORŢELOR
NAŢIONALE

7 M 2017 02026 27/03/2017 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L. KABAT

8 M 2017 02027 27/03/2017 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L. S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.

9 M 2017 02028 27/03/2017 VERTICAL ENTERTAINMENT
S.R.L.

VERTICAL ENTERTAINMENT

10 M 2017 02029 27/03/2017 S.C. ROWEB DEVELOPMENT
S.R.L.

ROWEB DEVELOPMENT

11 M 2017 02030 27/03/2017 AGENTIA METROPOLITANA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA BRASOV

GLORIA DOMINI

12 M 2017 02031 27/03/2017 AEROBIC FITNESS ACADEMY
S.R.L.

BiaEnergia

13 M 2017 02032 27/03/2017 SILVER FORELLE S.R.L. SILVER FORELLE FOODS

14 M 2017 02033 27/03/2017 CASTEL FILM S.R.L. CASTEL FILM STUDIOS

15 M 2017 02034 27/03/2017 BONCEA RADU GABRIEL falconvet
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16 M 2017 02035 27/03/2017 BONCEA RADU GABRIEL vetderm THERAPY

17 M 2017 02036 27/03/2017 S.C. M.P.C. IMPEX S.R.L. caffe Michelle

18 M 2017 02037 27/03/2017 CARASCA PETRE-GABRIEL ECO DELTA TRIP

19 M 2017 02038 27/03/2017 EDITURA UNIVERS S.R.L. Educaţie cu blândeţe

20 M 2017 02039 27/03/2017 MIHAESCU IONUT EORU FUEL

21 M 2017 02040 27/03/2017 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. MOZAIC

22 M 2017 02041 27/03/2017 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. RONDO

23 M 2017 02042 27/03/2017 RCS & RDS S.A. ESTI BINE CAND MUZICA E
BUNA

24 M 2017 02043 27/03/2017 RCS & RDS S.A. ESTI BINE CU PRO FM

25 M 2017 02044 27/03/2017 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. PIETRA

26 M 2017 02045 27/03/2017 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. FANTASIA

27 M 2017 02046 27/03/2017 S.C. PROFIPET COM S.R.L. CASCAVEA DE SECARIA
AUTENTIC ROMANESC Afumat
cu lemn nobil

28 M 2017 02047 27/03/2017 S.C. MP BANEASA-PASTE S.A. BĂNEASA PASTE FĂINOASE
TRICOLORE

29 M 2017 02048 27/03/2017 JOST HELMUT-IOAN ROCK LA MUREŞ

30 M 2017 02049 27/03/2017 OGREAN CORNEL COOL STYLE since 2004

31 M 2017 02050 27/03/2017 OLLALA INTERNATIONAL S.R.L. OLLALA

32 M 2017 02051 27/03/2017 S.C. MP BANEASA-PASTE S.A. BĂNEASA COUS-COUS

33 M 2017 02052 27/03/2017 APOSTOL ALEXANDRA vegan world
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34 M 2017 02053 27/03/2017 APOSTOL ALEXANDRA vegan time

35 M 2017 02054 27/03/2017 S.C. BIO LIFE PHARM S.R.L. Prebiolin

36 M 2017 02055 27/03/2017 COJOCARU DANIEL DUMITRU APP TAXI

37 M 2017 02056 27/03/2017 ANGHEL TIBERIU GEORGE MOTOTEHNICA

38 M 2017 02057 27/03/2017 SÂMBOTIN GEORGIANA
TEODORA

RRICHTERINVOID

39 M 2017 02058 27/03/2017 M.P. BĂNEASA-MOARĂ S.A. BĂNEASA Mălai pentru Mămăligă
Rapidă

40 M 2017 02059 27/03/2017 M.P. BĂNEASA-MOARĂ S.A. BĂNEASA PESMET

41 M 2017 02060 27/03/2017 S.C. EPIC FARMA S.R.L. ImunC Max

42 M 2017 02061 27/03/2017 S.C. EPIC FARMA S.R.L. Sinumed Acut

43 M 2017 02062 27/03/2017 M.P. BĂNEASA-MOARĂ S.A. BĂNEASA PESMET AURIU CU
BOIA DULCE

44 M 2017 02063 27/03/2017 M.P. BĂNEASA-MOARĂ S.A. BĂNEASA PESMET AURIU
GRANULAT

45 M 2017 02065 27/03/2017 S.C. MLS INVEST TRADING
S.R.L.

CHOPSTIX

46 M 2017 02066 27/03/2017 BINDER-IONESCU
ŞTEFANIE-ALEXANDRA

PRESS HOUSE BALLROOM

47 M 2017 02067 27/03/2017 PHILOSOPHY BRANDS S.R.L. HOME PHILOSOPHY

48 M 2017 02068 27/03/2017 ŞERBAN MIHAELA SIMONA GALA CELEBRITĂŢILOR
ANULUI

49 M 2017 02069 27/03/2017 ŞERBAN MIHAELA SIMONA GALA FEMEI DE SUCCES

50 M 2017 02071 27/03/2017 POPESCU ANDREI DANIEL Domeniul cu Cireşi - Evenimente
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(210) M 2017 02020
(151) 25/03/2017
(732) S.C. STEFANESCU & ION S.R.L.,

Bd. Dacia nr. 18, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)
Magia Bunicii

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate; animale vii;
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete; plante şi flori naturale; hrană şi
băuturi pentru animale; malţ; cereale şi
seminţe crude şi neprocesate; bulbi, răsaduri şi
seminţe pentru plantare.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02021
(151) 26/03/2017
(732) ASOCIATIA DE AIRSOFT SUPER

DADDYS, Str. Poligonului nr. 3, bl.
D13, ap. 6, jud. Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA 

(732) CLUBUL SPORTIV DE AIRSOFT
BRAŞOV, Str. Cimpului nr. 4, bl. 4,
sc. C, ap. 5, jud. Braşov, , FĂGĂRAŞ
ROMANIA 

(732) ASOCIATIA DECEBAL AIRSOFT
CLUB DEVA, Str. Nicolae Bălcescu,
bl. A, sc. B, ap. 27, jud. Hunedoara, ,
DEVA ROMANIA 

(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV
LUDUS LEGIO, Str. 1 Decembrie
1918 nr. 15B, jud. Mureş, , LUDUŞ
ROMANIA 

(732) CLUB SPORTIV RENEGADES,
Str. Viilor nr. 23, ap. 16, jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

PATRULA AIRSOFT ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(Pantone 185C), galben (Pantone
102C), albastru (Pantone 293C), gri
(Pantone 2C, 450C, 6C)

(531) Clasificare Viena:010103; 230305;
240723; 260118; 260119; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate.
41 Activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02022
(151) 26/03/2017
(732) S.C. PROMO PLUS S.R.L., Str. Lct.

Nicolae Catanescu nr. 7, judeţul
Suceava, 720002, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

FLAMEX PASTILE PENTRU APRINS
FOCUL

(591) Culori revendicate:negru, galben
(Pantone Process Yellow C),
cărămiziu (Pantone 7580C), alb

(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
290114;  

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

4 Pastile (brichete de cărbuni) pentru aprins
focul.
34 Chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02042
(151) 27/03/2017
(732) RCS & RDS S.A., Str. Dr. Staicovici

nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I,
et. 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESTI BINE CAND MUZICA E BUNA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02043
(151) 27/03/2017
(732) RCS & RDS S.A., Str. Dr. Staicovici

nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I,
et. 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESTI BINE CU PRO FM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02032
(151) 27/03/2017
(732) SILVER FORELLE S.R.L., Str.

Tîrgului nr. 12, jud. Harghita, ,
ODORHEIU SECUIESC ROMANIA

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

(540)

SILVER FORELLE FOODS

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
bleumarin

(531) Clasificare Viena:260406; 260409;
270501; 270511; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru

fabricarea băuturilor..
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea cu privire la produsele
din clasele 29, 30, 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02031
(151) 27/03/2017
(732) AEROBIC FITNESS ACADEMY

S.R.L., Str. Sulfinei nr. 12,
construcţia C2, parter, jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

BiaEnergia

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02030
(151) 27/03/2017
(732) AGENTIA METROPOLITANA

P E N T R U  D E Z V O L T A R E
DURABILA BRASOV, Bd. Eroilor
nr. 8, Jud. Braşov, 500007, BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

GLORIA DOMINI

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
38 Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02028
(151) 27/03/2017
(732) VERTICAL ENTERTAINMENT

S.R.L., Str. Tokio nr. 11, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VERTICAL ENTERTAINMENT

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

41 Prezentări de filme cinematografice, video
şi programe de televiziune.
42 Servicii de creare şi intretinere site web şi
pagină de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02027
(151) 27/03/2017
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,

Aleea Parcului nr. 1, sc. A, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU

(540)

S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.

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

(531) Clasificare Viena:070108; 070124;
270501; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02026
(151) 27/03/2017
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,

Aleea Parcului nr. 1, sc. A, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU

(540)

KABAT

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  

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

35 Servicii de import şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor din cauciuc (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02025
(151) 27/03/2017
(732) REBEGA 
CONSTANTIN-LAURENŢIU, 
B-dul. Nicolae Iorga nr. 56, bl. 3A, sc. B, ap.
23, Jud. Prahova, , VĂLENII DE MUNTE
ROMANIA 

(540)

UNIUNEA FORŢELOR NAŢIONALE

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

9 Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
35 Publicitate electorală prin mass-media;
gestiunea afacerilor comerciale.
36 Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
38 Transmiterea de clipuri electorale şi
materiale publicitare (tipizate), afişe (tipizate)
pentru campaniile electorale
41 Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe şi
congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campaniile electorale.
45 Servicii juridice, organizarea de
evenimente cu scop social, de protecţie, de
mediere; cluburi de întâlniri, aranjarea de
întâlniri cu scop social.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02024
(151) 27/03/2017
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,

Aleea Parcului nr. 1, sc. A, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU

(540)

AMPLU

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

39 Servicii de distribuţie a maselor plastice
(transport).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02023
(151) 27/03/2017
(732) S.C. GRANDE DOLCERIA S.R.L.,

Str. Regimentul 11 Siret nr. 48, camera
1, bl. G2, sc. 2, et. 8, ap. 78, jud.
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(540)

PANIBONI

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02029
(151) 27/03/2017
(732) S.C. ROWEB DEVELOPMENT

S.R.L., Bulevardul Fraţii Goleşti,
Nr.132, Camera 1, JudeţulArgeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

ROWEB DEVELOPMENT

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

9 Software de calculator (programe); software
de calculator pentru ingineria de software
asistată de calculator; software de grafică pe
calculator; programe pentru jocuri de
calculator; jocuri video pe suport magnetic;
software pentru jocuri de calculator utilizat
pentru jocuri interactive online; software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării
pe telefoane mobile şi celulare; software
pentru jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o
reţea globală de calculatoare; software de
calculator pentru administrarea reţelelor;
software de calculator pentru căutare de date;
instrumente pentru dezvoltarea de software de
calculator; software de calculator pentru
acţionarea de vehicule; software de calculator
interactiv care furnizează informaţii de
navigaţie şi călătorie; software de proiectare
asistată de calculator; software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare;
software de calculator pentru prelucrarea
datelor de comunicare; software de calculator
pentru prelucrarea de imagini digitale;
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software de calculator adaptat pentru utilizarea
în operarea calculatoarelor; software de
calculator pentru comunicarea între
calculatoare printr-o reţea locală; software de
calculator pentru integrarea aplicaţiilor şi a
bazelor de date; software de calculator pentru
monitorizarea utilizării calculatoarelor şi
internetului de către copii; software de
calculator menit să faciliteze servicii de
teleconferinţă , video conferinţă şi
videotelefon; software de calculator pentru
publicitate; software de calculator folosit pe
dispozitive electronice digitale mobile şi alte
aparate electronice de larg consum;
instrucţiuni de operare şi utilizare stocate în
format digital pentru calculatoare şi software
de calculator, indeosebi pe dischete sau
CD-ROM-uri; suporturi de date magnetice
care conţin programe informatice înregistrate;
programe de calculator de orice tip, indiferent
de suportul de înregistrare sau difuzare,
programe înregistrate pe suport magnetic sau
descarcate dintr-o reţea informatică externă.
35 Servicii de comerţ cu privire la software de
calculator; analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare; conducerea şi
administrarea afacerilor; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în bazele de date
computerizate; servicii de publicitate şi
promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare; publicitate online; consultanţă
privind publicitatea şi conducerea afacerilor;
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare;
publicitate pentru site-urile web ale firmelor;
consultanţă pentru cercetări şi studii de piaţă.
42 Dezvoltarea de programe şi de software de
calculator; furnizarea de informaţii despre

proiectarea şi dezvoltarea de software, de
sisteme şi reţele de calculatoare; dezvoltarea
de soluţii de aplicaţii software de calculator;
proiectare de site-uri web; crearea şi
întreţinerea de site-uri web pentru telefoane
inteligente şi tablete; control de calitate şi
testare; testare de programe, software şi
hardware de calculator; testare de semnale de
telecomunicaţii; servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web; servicii pentru
dezvoltarea de metode de testare; consultanţă
în materie de testare a sistemelor de aplicaţii
informatice; dezvoltare şi testare de metode
de calcul, de algoritmi şi de software;
cercetare privind programarea pe calculator;
cercetare privind prelucrarea de date;
cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic;
securitate, protecţie, consultanţă IT, servicii
de consiliere şi asigurare de informaţii;
servicii de consultanţă în materie de
tehnologie a informaţiei (IT); servicii IT în
legatură cu stocarea electronicî de date;
servicii de inginerie de software pentru
programe de procesare a datelor; dezvoltarea
şi elaborarea de programe de calculator pentru
procesarea datelor; administrare de servere;
servicii de administrare de site-uri web şi
hosting online pentru terţi; design grafic;
proiectare şi design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet; programe de
software de calculator pentru dicţionare şi
baze de date electronice pentru traduceri;
proiectare şi dezvoltare de dicţionare şi baze
de date electronice pentru traduceri; servicii
de instalare, implementare, întreţinere şi
reparare în domeniul software-ului de
calculator; furnizare de baze de date în
domeniul  tehnologiei  informa ţ iei ,
calculatoarelor şi sistemelor informatice;
consultanţă în ceea ce priveşte calculatoarele,
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sistemele de calculator şi proiectarea de
sisteme informatice; servicii informatice,
inclusiv proiectare şi dezvoltare de sisteme
informatice pentru terţi; consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei; elaborare de
software de calculator pentru terţi; planificare
de proiecte tehnice: dezvoltarea de materiale
educaţionale pentru terţi în domeniul
dezvoltării şi utilizării aplicaţiilor software de
calculator şi în domeniul utilizării afacerilor şi
activităţilor comerciale privind aplicaţiile
software de calculator; servicii de consultanţă
în domeniul aplicaţiilorcloud computing;
programare de software de operare pentru
accesarea şi folosirea serviciilor de cloud
computing; servicii de asistenţă tehnică,
inclusiv servicii de gestionare de infrastructura
de la distanţă şi la faţa locului pentru
monitorizarea, administrarea şi gestionarea
sistemelor publice şi private de IT şi aplicaţii
cloud computing; servicii de software pentru
mobilitate, respectiv servicii de dezvoltare de
software pentru aplicaţii mobile, inclusiv
soluţii client, client/server şi de tip cloud, la
comandă, la pachet sau găzduite, cu asistenţă
pentru toate; coordonarea sistemelor de
operare la nivel înalt şi a platformelor cloud.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02033
(151) 27/03/2017
(732) CASTEL FILM S.R.L., Str. Emanoil

Porumbaru nr. 28A, parter, sector 1, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASTEL FILM STUDIOS

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
660C), galben (pantone 7403 C)

(531) Clasificare Viena:010706; 070101;
070124; 260203; 270501; 270511;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02034
(151) 27/03/2017
(732) BONCEA RADU GABRIEL, Str.

Baicului nr. 12, bl. 5A, sc. A, et. 1, ap.
8, sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

falconvet

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:030711; 030716;

030724; 260207; 270501; 290104;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02035
(151) 27/03/2017
(732) BONCEA RADU GABRIEL, Str.

Baicului nr. 12, bl. 5A, sc. A, et. 1,
ap. 8, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

vetderm THERAPY

(591) Culori revendicate:roz, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260203; 260504;

270501; 270511; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02036
(151) 27/03/2017
(732) S.C. M.P.C. IMPEX S.R.L., Str.

Mihai Veliciu nr. 41, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

caffe Michelle

(531) Clasificare Viena:020301; 020302;
020912; 090318; 270501;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30, (exceptând transportul)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02054
(151) 27/03/2017
(732) S.C. BIO LIFE PHARM S.R.L.,

Str. Mizil nr. 2C, Corp C, C118, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Prebiolin

(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena:020901; 260118;
270501; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02055
(151) 27/03/2017
(732) COJOCARU DANIEL DUMITRU,

Str. Agricultorului nr. 21A, Judeţul
Olt, , SLATINA ROMANIA 

(540)

APP TAXI

(531) Clasificare Viena:071110; 250704;
270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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 02056
(151) 27/03/2017
(732) ANGHEL TIBERIU GEORGE,

Intrarea Barsei nr. 10, bl. G5, ap. 40,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

MOTOTEHNICA

(531) Clasificare Viena:180105; 180123;
270315; 270501;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clientilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
întreţinere, service şi reparare de vehicule;
întreţinere şi reparaţii de vehicule cu motor;
reparare şi întreţinere de vehicule cu motor şi
de piese ale acestora; reparare şi întreţinere
de motociclete.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02057
(151) 27/03/2017
(732) S Â M B O T I N  G E O R G I A N A

TEODORA, Str. Tineretului nr. 33C,
bl. 2, sc. A, ap. 17, Chiajna, judeţul
Ilfov, , SAT DUDU ROMANIA 

(540)

RRICHTERINVOID

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02058
(151) 27/03/2017
(732) M.P. BĂNEASA-MOARĂ S.A., Str.

Răsăritului nr. 47, Corp C8, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA Mălai pentru Mămăligă
Rapidă
(591) Culori revendicate:galben, maro, alb,

bleu, cărămiziu, negru, verde, bej

(531) Clasificare Viena:070103; 080312;
080502; 080705; 250119; 270501;
290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj; broşuri, etichete, reviste, fluturaşi
pentru publicitate.
30 Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie; paste
făinoase alimentare, paste făinoase umplute,
paste făinoase gata preparate, alimente din
paste făinoase uscate, produse alimentare
extrudate preparate din porumb, produse
alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din grâu,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri; aluat, aluat îngheţat, aluat dospit,
aluaturi şi amestecuri din acestea; produse
din aluat gata de copt; 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);
mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02059
(151) 27/03/2017
(732) M.P. BĂNEASA-MOARĂ S.A., Str.

Răsăritului nr. 47, Corp C8, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA PESMET

(591) Culori revendicate:galben auriu, verde,
maro, portocaliu, bleu, negru,
cărămiziu

(531) Clasificare Viena:050702; 070113;
080101; 080102; 250119; 270501;
290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
publicitate.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; paste făinoase

alimentare, paste făinoase umplute, paste
făinoase gata preparate, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare
extrudate preparate din grâu, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri;
aluat, aluat îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi
amestecuri din acestea; produse din aluat gata
de copt; 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); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicitam
protecţie pentru intreaga lista de servicii
incluse în aceasta clasa conform clasificarii
de la nisa).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02060
(151) 27/03/2017
(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, bl. 21, ap. 44,
Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

ImunC Max

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

5 Supliment alimentar pentru creşterea
imunităţii şi rezistenţei organismului la
infecţii.
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, substanţelor
dietetice de uz medical, alimentelor pentru
sugar i ,  sup l imente lor  a l imentare ,
suplimentelor alimentare recomandate în
inflamaţii/infecţii de căi respiratorii superioare
şi inferioare, pentru creşterea imunităţii şi
rezistenţei organismului la infecţii,
suplimentelor dietetice, plasturilor,
materialelor de pansat, materialelor pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţilor, produselor pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicidelor, erbicidelor, a
aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articolelor
ortopedice, materialelor de sutură, a

produselor de cosmetică facială, corporala şi
pentru păr, în principal, ulei masaj, creme
masaj, gel masaj, măşti corporale, creme
corp, gel de faţă, măşti faciale, săpun,
şampon, gel de duş, balsam după ras, balsam
corp, balsam păr, produse machiaj, fond de
ten, rimel, ruj buze, gloss buze, farduri,
corector, sare de baie, produse demachiere,
produse după epilat, ser facial, a cremelor
naturiste şi farmaceutice, cosmeticelor,
accesoriilor de baie şi parfumurilor, a
produselor farmaceutice şi de uz veterinar,
suplimentelor alimentare; articolelor
ortopedice, materialelor de sutură, inclusiv
prin pagina web (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; publicitate inclusiv prin
pagină web pentru produsele comercializate;
servicii de import-export în legătură cu
produsele comercializate; lanţuri de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02062
(151) 27/03/2017
(732) M.P. BĂNEASA-MOARĂ S.A., Str.

Răsăritului nr. 47, Corp C8, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA PESMET AURIU CU BOIA
DULCE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), galben, maro, verde, crem, alb,
portocaliu, bleu, cărămiziu, negru

(531) Clasificare Viena:070113; 080101;
080705; 250119; 270501; 290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
publicitate.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste

făinoase gata preparate, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare
extrudate preparate din grâu, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri;
aluat, aluat îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi
amestecuri din acestea; produse din aluat gata
de copt; 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); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicitam
protecţie pentru întreaga lista de servicii
incluse în aceasta clasa conform clasificarii
de la nisa).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02063
(151) 27/03/2017
(732) M.P. BĂNEASA-MOARĂ S.A., Str.

Răsăritului nr. 47, Corp C8, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA PESMET AURIU
GRANULAT

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
137C), maro, verde, galben, negru,
bleu, cărămiziu

(531) Clasificare Viena:050722; 070113;
080101; 080705; 250119; 270501;
290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
publicitate.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste

făinoase gata preparate, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare
extrudate preparate din grâu, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri;
aluat, aluat îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi
amestecuri din acestea; produse din aluat gata
de copt; 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); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicitam
protecţie pentru întreaga lista de servicii
incluse în aceasta clasa conform clasificarii
de la Nisa).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02065
(151) 27/03/2017
(732) S.C. MLS INVEST TRADING

S.R.L., Str. George Călinescu, Nr.13,
Ap.4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CHOPSTIX

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

39 Servicii de livrare a alimentelor (transport).
41 Organizarea de conferinţe, întâlniri şi
evenimente; organizarea de divertisment
pentru nunţi.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant,
snack-bar, cofetării, cafenele, mâncare
comandată la pachet; servicii de mese festive
şi catering; furnizare de locaţii pentru
conferinţe, nunţi, întâlniri şi evenimente;
servicii de cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02066
(151) 27/03/2017
(732) B I N D E R - I O N E S C U

ŞTEFANIE-ALEXANDRA, Str. M
Ferme nr. 44C, judeţul Ilfov, ,
OTOPENI ROMANIA 

(740) S .C .  MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12,
bl. D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

PRESS HOUSE BALLROOM

(531) Clasificare Viena:240111; 270501;  

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

35 Organizarea de evenimente publicitare;
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional; organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
organizare de lansări de produse; publicitate.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale; organizarea de evenimente în
scopuri culturale, educative, sportive sau de
divertisment; cluburi de noapte; servicii de
disc jockey; discoteci; organizarea de
concerte; organizarea de spectacole;
planificarea petrecerilor (distracţii);
organizare de petreceri; organizare de
divertisment pentru nunţi şi botezuri; servicii
de divertisment pentru petreceri de zile de
naştere şi aniversări; organizare de festivaluri
pentru divertisment; organizarea de baluri;
organizarea de colocvii, seminarii,
conferinţe, congrese; organizarea şi
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conducerea de workshop-uri; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale; servicii de
consultanţă în domeniul divertismentului;
consultanţă referitoare la planificare de
petreceri; consultanţă privind organizarea de
competiţii culinare; consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale; servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri şl
evenimente speciale; evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative; organizarea de
parade de modă pentru amuzament; fotografie;
servicii de filmare; oferirea de servicii
educative şi de divertisment prin intermediul
locurilor de joacă pentru copii; furnizare de
spaţii de recreere, sub formă de terenuri de
joacă pentru copii.
43 Servicii de alimentaţie publică; catering de
alimente şi băuturi; pregătire şi furnizare de
alimente şi băuturi pentru evenimente;
organizare de recepţii pentru nunţi şi botezuri
(mâncare şi băutură); organizare de recepţii
pentru nunţi şi botezuri (spaţii); servicii oferite
de restaurante; snack-baruri; bufete cu
autoservire; servicii oferite de baruri; servicii
de cazare temporară; hoteluri; furnizare de
spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale prilejuite de ocazii
speciale; închiriere de săli pentru evenimente
sociale; închiriere de săli pentru petreceri;
furnizare de spaţii special amenajate pentru
congrese, conferinţe, seminarii; închiriere de
corturi; închiriere de săli de conferinţe;
închiriere de săli pentru expoziţii; închiriere de
cazări temporare; închiriere de scaune, mese,
veselă şi feţe de masă; închiriere de aparate de
iluminat. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02061
(151) 27/03/2017
(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, bl. 21, ap.
44, Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Sinumed Acut

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

5 Supliment alimentar recomandat în
inflamaţii/infecţii de căi respiratorii
superioare şi inferioare.
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, substanţelor dietetice de uz medical,
alimentelor pentru sugari, suplimentelor
alimentare, suplimentelor alimentare
recomandate în inflamaţii/infecţii de căi
respiratorii superioare şi inferioare, pentru
creşterea imunităţii şi rezistenţei
organismului la infecţii, suplimentelor
dietetice, plasturilor, materialelor de pansat,
materialelor pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţilor,
produselor pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicidelor, erbicidelor, a aparatelor şi
instrumentelor chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre,
ochi şi dinţi artificiali, articolelor ortopedice,
materialelor de sutură, a produselor de
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cosmetică facială, corporala şi pentru păr, în
principal, ulei masaj, creme masaj, gel masaj,
măşti corporale, creme corp, gel de faţă, măşti
faciale, săpun, şampon, gel de duş, balsam
după ras, balsam corp, balsam păr, produse
machiaj, fond de ten, rimel, ruj buze, gloss
buze, farduri, corector, sare de baie, produse
demachiere, produse după epilat, ser facial, a
cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor, a produselor farmaceutice şi de
uz veterinar, suplimentelor alimentare;
articolelor ortopedice, materialelor de sutură,
inclusiv prin pagina web (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod; publicitate
inclusiv prin pagină web pentru produsele
comercializate; servicii de import-export în
legătură cu produsele comercializate; lanţuri
de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02037
(151) 27/03/2017
(732) CARASCA PETRE-GABRIEL,

Comuna Nufărul nr. 1, Judeţul
Tulcea, , MALCOCI ROMANIA 

(540)

ECO DELTA TRIP

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
roşu

(531) Clasificare Viena:020101; 020112;
030716; 030924; 180402; 270501;
290113;  

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

39 Organizarea de excursii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02038
(151) 27/03/2017
(732) EDITURA UNIVERS S.R.L., Str.

Suvenir nr. 4, ap. 3, sector 2, 020741,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Educaţie cu blândeţe

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru desen şi
pentru artişti; pensule; material didactic şi de
instruire; foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare; caractere şi
clişee tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02039
(151) 27/03/2017
(732) MIHAESCU IONUT, Bdul.

Constructorilor nr. 24, bl. 19, sc. A,
ap. 03, parter, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EORU FUEL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02046
(151) 27/03/2017
(732) S.C. PROFIPET COM S.R.L., Str.

Afinelor nr. 11 Bis, jud. Prahova,
100346, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

CASCAVEA DE SECARIA AUTENTIC
ROMANESC Afumat cu lemn nobil

(591) Culori revendicate:negru, bej, roşu,
alb, gri

(531) Clasificare Viena:080309; 080312;
090109; 260116; 260118; 270501;  

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

29 Produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02047
(151) 27/03/2017
(732) S.C. MP BANEASA-PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA PASTE FĂINOASE
TRICOLORE

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
382C), albastru (Pantone 2758),
galben, roşu, bleu, cărămiziu, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:050702; 070113;
080703; 110320; 250119; 270501;
290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj; broşuri, etichete, reviste, fluturaşi
pentru publicitate (tipărituri).
30 Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie; paste
făinoase alimentare, paste făinoase umplute,
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paste făinoase gata preparate, alimente din
paste făinoase uscate, produse alimentare
extrudate preparate din porumb, produse
alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din grâu,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri; aluat, aluat îngheţat, aluat dospit,
aluaturi şi amestecuri din acestea; produse din
aluat gata de copt; 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); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicitam protecţie
pentru intreaga lista de servicii incluse în
această clasă conform clasificarii de la Nisa).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02048
(151) 27/03/2017
(732) JOST HELMUT-IOAN, Str. Freziei

nr. 122, jud. Timiş, 307315, PERIAM
ROMANIA 

(540)

ROCK LA MUREŞ

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290113;  

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

35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Servicii de divertisment prin muzică, film,
sport, video şi teatru; producţia de spectacole
de divertisment în direct, organizarea de
festivaluri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02067
(151) 27/03/2017
(732) PHILOSOPHY BRANDS S.R.L.,

Str. Gladiţei nr. 42, bl. T6, ap. 306,
sector 4, , 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)

HOME PHILOSOPHY

(591) Culori revendicate:bleu, alb

(531) Clasificare Viena:011523; 260116;
260207; 270501; 290112;  

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

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, 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 02068
(151) 27/03/2017
(732) ŞERBAN MIHAELA SIMONA,

Str. Voroneţ nr. 16 bis, bl. A15 bis,
sc. 1, ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GALA CELEBRITĂŢILOR ANULUI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02049
(151) 27/03/2017
(732) OGREAN CORNEL, Bld. Dacia nr.

76, bl. AN51, et. 4, ap. 16, jud. Bihor,
, ORADEA ROMANIA 

(540)

COOL STYLE since 2004

(531) Clasificare Viena:011108; 020116;
020316; 020702; 020713; 020716;
020723; 260105; 260114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02069
(151) 27/03/2017
(732) ŞERBAN MIHAELA SIMONA, Str.

Voroneţ nr. 16 bis, bl. A15 bis, sc. 1,
ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GALA FEMEI DE SUCCES

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02071
(151) 27/03/2017
(732) POPESCU ANDREI DANIEL, Str.

Giurgiului nr.7, jud. ILFOV, 077005,
1 DECEMBRIE ROMANIA 

(540)

Domeniul cu Cireşi - Evenimente

(531) Clasificare Viena:01; 050320; 18; 25;
260118; 270501; 270511;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02050
(151) 27/03/2017
(732) OLLALA INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Fântânica nr. 3, camera 1,
bl. 203, sc. A, et. 10, ap. 42, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OLLALA

(591) Culori revendicate:maro deschis

(531) Clasificare Viena:270501; 270510;
290107;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02051
(151) 27/03/2017
(732) S.C. MP BANEASA-PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA COUS-COUS

(591) Culori revendicate:alb, verde deschis,
verde închis, roşu, galben, portocaliu,
cărămiziu, negru, bleu, maro

(531) Clasificare Viena:050702; 050917;
070113; 110318; 110320; 250119;
290115;  

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

16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj; broşuri, etichete, reviste, fluturaşi
pentru publicitate (tipărituri).
30 Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie; paste
făinoase alimentare, paste făinoase umplute,
paste făinoase gata preparate, alimente din
paste făinoase uscate, produse alimentare
extrudate preparate din porumb, produse
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alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din grâu,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri; aluat, aluat îngheţat, aluat dospit,
aluaturi şi amestecuri din acestea; produse din
aluat gata de copt; 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); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicitam protecţie
pentru intreaga lista de servicii incluse în
această clasă conform clasificarii de la Nisa).
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02052
(151) 27/03/2017
(732) APOSTOL ALEXANDRA, Str.

Pârâul Rece nr. 1A, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

vegan world

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
020323; 260725; 270501;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii oferite de cafenele, patiserii,
restaurante, servicii oferite de cofetărie şi
gelaterie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02053
(151) 27/03/2017
(732) APOSTOL ALEXANDRA, Str.

Pârâul Rece nr. 1A, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

vegan time

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
020323; 260725; 270501;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii oferite de cafenele, patiserii,
restaurante, servicii oferite de cofetărie şi
gelaterie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02040
(151) 27/03/2017
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., Str.

Zorilor nr. 1, judeţul Alba, 515850,
PETREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

MOZAIC

(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02041
(151) 27/03/2017
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., Str.

Zorilor nr. 1, judeţul Alba, 515850,
PETREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

RONDO

(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02044
(151) 27/03/2017
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., Str.

Zorilor nr. 1, judeţul Alba, 515850,
PETREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

PIETRA

(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02045
(151) 27/03/2017
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., Str.

Zorilor nr. 1, judeţul Alba, 515850,
PETREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

FANTASIA

(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜


