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Cereri Mărci publicate în 05.04.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 01246 14/03/2017 S.C. PEJ COMPANY S.R.L. PEJ COMPANY TRANSPORT

PERSOANE

2 M 2017 01556 22/03/2017 S.C. MEV SOFTWARE S.R.L. MEVORO develop IT right

3 M 2017 02118 29/03/2017 NEMUT N CONSTANTIN ALIN I.I. Afacerea ta are o poveste. Noi
avem tot ce-ţi trebuie pentru a o
spune pe Internet.

4 M 2017 02119 29/03/2017 URECHE CONSTANTIN-GABRIEL MICUL FERMIER din 2004

5 M 2017 02120 29/03/2017 URECHE CONSTANTIN-GABRIEL AGROCOSM

6 M 2017 02121 29/03/2017 S.C. TRANSGUARD SECURITY
ESCORT S.R.L.

TRANSGUARD SECURITY

7 M 2017 02122 29/03/2017 S.C. INTERMIND S.R.L. DONUTINO

8 M 2017 02123 29/03/2017 S.C. TTS (TRANSPORT TRADE
SERVICES) S.A.

NR TTS LINE MERCUR

9 M 2017 02124 29/03/2017 ELECTRECORD S.A.
ROYAL STUDIO PRODUCTION
S.R.L.

ORCHESTRA NATIONALA
ELECTRECORD

10 M 2017 02125 29/03/2017 MÂNDRA S.A. MÂNDRA

11 M 2017 02126 29/03/2017 DELGAZ GRID S.A. DELGAZ grid

12 M 2017 02127 29/03/2017 PARETO GRUP I.P.U.R.L. PARETO

13 M 2017 02128 29/03/2017 DERYYFARM KARIM S.R.L. DERYYFARM KARIM

14 M 2017 02129 29/03/2017 S.C. IDUNA/R S.R.L. Iduna

15 M 2017 02130 29/03/2017 GHIŢĂ VALENTIN THAICE CREAM handmade ice
cream PREMIUM QUALITY

16 M 2017 02131 29/03/2017 S.C. ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

MayFlowers

17 M 2017 02132 29/03/2017 S.C. ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

ENSKA DEVELOPMENTS
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18 M 2017 02133 29/03/2017 S.C. ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

THE HERITAGE

19 M 2017 02134 29/03/2017 S.C. ALLUA SOLUTIONS S.R.L. BlackVeronique

20 M 2017 02135 29/03/2017 S.C. ALLUA SOLUTIONS S.R.L. BlackVeroniqu3

21 M 2017 02136 29/03/2017 S.C. ALLUA SOLUTIONS S.R.L. DAEMONGODDESS

22 M 2017 02137 29/03/2017 S.C. AZZARA FASHION HOUSE
S.R.L.

AZZARA by Pellegrini

23 M 2017 02138 29/03/2017 S.C. UBIKUBI S.R.L. UBIKUBI

24 M 2017 02139 29/03/2017 CUCIUREANU CRISTIAN
GHEORGHE

ASOCIAŢIA TINERI DE SUCCES

25 M 2017 02140 29/03/2017 Manat Magnum S.R.L. CasaDeMare

26 M 2017 02141 29/03/2017 SIRBU CRISTINA ADRIANA BRAIN HOUSE BANCA DE IDEI
Depozite cu valoare ... nepreţuită!

27 M 2017 02142 29/03/2017 MORE BIO COMMERCE S.R.L. DeoseBio

28 M 2017 02143 29/03/2017 MORE BIO COMMERCE S.R.L. INIMA.BIO

29 M 2017 02144 29/03/2017 Simplexity Communication S.R.L. Simplexity - inspiration for
greatness

30 M 2017 02145 29/03/2017 GEAMBAŞU CAMELIA OLIMPIA A.M.C ECHIPAMENT
INDUSTRIAL

31 M 2017 02146 29/03/2017 S.C. ROPLAST IMPEX S.R.L. MIRELLA ROPLAST

32 M 2017 02147 29/03/2017 Manat Magnum S.R.L. CasaStavros

33 M 2017 02148 29/03/2017 S.C. MARFISHING S.R.L. DELTA SIRETULUI

34 M 2017 02149 29/03/2017 Manat Magnum S.R.L. CasaBlanca Olimp

35 M 2017 02150 29/03/2017 S.C. POLICOLOR S.A. SPOR ALB GENEROS
VOPSEŞTI UŞOR, VOPSEŞTI
CU SPOR.
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36 M 2017 02151 29/03/2017 S.C. POLICOLOR S.A. Politencoplus

37 M 2017 02152 29/03/2017 Manat Magnum S.R.L. HaciendaDeMare

38 M 2017 02153 29/03/2017 S.C. ELMAS S.R.L. ARHISAFE

39 M 2017 02154 29/03/2017 S.C. LAUST S.R.L. EllaSystems
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(210) M 2017 01246
(151) 14/03/2017
(732) S.C. PEJ COMPANY S.R.L., nr. 32,

judeţul Timiş, , JEBEL ROMANIA 

(540)

PEJ COMPANY TRANSPORT
PERSOANE

  
(531) Clasificare Viena:010501; 270501;

270512; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01556
(151) 22/03/2017
(732) S.C. MEV SOFTWARE S.R.L., Str.

Anghel Saligny nr.2, ap.3, jud. CLUJ,
, CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

MEVORO develop IT right

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:150701; 241725;

270315; 270501; 290112;  

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

9 Software mobil, programe.
42 Creare de pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02142
(151) 29/03/2017
(732) MORE BIO COMMERCE S.R.L.,

Intrarea Geneva nr. 7, et. 1, ap. 2,
Biroul nr. 1 sector 1, 0100735,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

DeoseBio

(591) Culori revendicate:verde - Pantone
5753C, verde - Pantone 367C, galben
- Pantone 379C, negru - Pantone 447C

(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
270501; 270511; 290112;  

(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
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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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02143
(151) 29/03/2017
(732) MORE BIO COMMERCE S.R.L.,

Intrarea Geneva nr. 7, et. 1, ap. 2,
Biroul nr. 1 sector 1, 0100735,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

INIMA.BIO

(591) Culori revendicate:roşu - Pantone
032C, verde - Pantone 367C

(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
270507; 290112;  

(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi în fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02118
(151) 29/03/2017
(732) NEMUT N CONSTANTIN ALIN

I.I., B-dul Bucureşti, nr. 11, bl. 8B, ap.
28, et. 7, sc. A, Jud. Prahova, 100525,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Afacerea ta are o poveste. Noi avem tot
ce-ţi trebuie pentru a o spune pe Internet.

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

35 Publicitate online; publicitate; publicitate
şi marketing; agenţii de publicitate; servicii de
publicitate; publicitate şi reclamă; consultanţă
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privind publicitatea; servicii de publicitate
digitală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02144
(151) 29/03/2017
(732) Simplexity Communication S.R.L.,

Str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 6, bl.
42, sc. 5, ap. 134, sector 3, 031693,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Simplexity - inspiration for greatness

(591) Culori revendicate:negru, roşu corai
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; servicii de grafică publicitară;
prelucrare de texte publicitare; publicare de
texte publicitare; redactări de texte publicitare;
creare de texte publicitare; întocmirea de texte
de publicitate comercială; creare de texte
publicitare şi în scop promoţional; servicii de
consultanţă privind relaţiile publice; servicii
de publicitate, promovare şi relaţii publice;
consultanţă cu privire la strategia de
comunicare în domeniul relaţiilor publice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; redactare de texte;
publicare de texte; publicare de texte, altele
decât textele publicitare; publicare de texte
educative; redactarea de texte, altele decât

cele publicitare; publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare;
servicii de consultanţă cu privire la publicarea
de texte scrise; formare în domeniul relaţiilor
publice.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; scriere de
programe de calculator; dezvoltare de
programe de calculator; servicii de grafică
digitală; artă grafică şi design; servicii de
grafică digitală (servicii de prelucrare a
imaginilor digitale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02145
(151) 29/03/2017
(732) G E A M B A Ş U  C A M E L I A

OLIMPIA, Str. Parangului nr. 34-36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A.M.C ECHIPAMENT INDUSTRIAL

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02146
(151) 29/03/2017
(732) S.C. ROPLAST IMPEX S.R.L., Bd.

Voluntari nr. 30, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

MIRELLA ROPLAST

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(531) Clasificare Viena:250113; 270501;

290112;  

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

24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02119
(151) 29/03/2017
(732) U R E C H E

CONSTANTIN-GABRIEL, Str.
Răscoala 1907, nr. 11, bl. 16, sc. 5, et.
3, ap. 181, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MICUL FERMIER din 2004

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
portocaliu, mov, alb

(531) Clasificare Viena:050901; 050915;
050917; 050924; 270501; 270711;
290115;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02120
(151) 29/03/2017
(732) U R E C H E

CONSTANTIN-GABRIEL, Str.
Răscoala 1907, nr. 11, bl. 16, sc. 5, et.
3, ap. 181, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AGROCOSM

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

270501; 270511; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02147
(151) 29/03/2017
(732) Manat Magnum S.R.L., Str. Bogdan

Voda nr. 14, et. 1, cam. 1, partitia 3,
sector 1, 010936, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CasaStavros

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02121
(151) 29/03/2017
(732) S.C. TRANSGUARD SECURITY

ESCORT S.R.L., Str. Zorelelor nr. 15
bis, Construcţie C1, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

TRANSGUARD SECURITY
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(591) Culori revendicate:gri, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

090110; 240109; 270501; 290112;  

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

39 Transport securizat, transport securizat de
bunuri, transport securizat cu camion,
transport securizat de valori, transport de
valori cu vehicule securizate, servicii de
informaţii referitoare la transport securizat.
45 Servicii de pază, pază şi protecţie, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii oferite de
către agenţi de pază în magazine, servicii de
pază antiefractie, servicii de monitorizare a
alarmelor; servicii de monitorizare electronică
în scopuri de securitate, escortă personală
(gardă de corp), servicii de securitate prestate
de gardă de corp.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02148
(151) 29/03/2017
(732) S.C. MARFISHING S.R.L., Str.

Republicii nr. 79, jud. Vrancea, ,
MĂRĂŞEŞTI ROMANIA 

(740) VENTIS LAW OFFICE SRL-D, Str.
Gardeniei nr. 2F, ap. 1, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

DELTA SIRETULUI

  

(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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri, condimente, gheaţă. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
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).
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02122
(151) 29/03/2017
(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)

DONUTINO

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

(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 02149
(151) 29/03/2017
(732) Manat Magnum S.R.L., Str. Bogdan

Voda nr. 14, et. 1, cam. 1, partitia 3,
sector 1, 010936, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CasaBlanca Olimp

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02150
(151) 29/03/2017
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPOR ALB GENEROS VOPSEŞTI
UŞOR, VOPSEŞTI CU SPOR.
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(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, roşu, indigo, alb

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270503; 270509; 290115;  

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02123
(151) 29/03/2017
(732) S.C. TTS (TRANSPORT TRADE

SERVICES) S.A., Str. Vaselor nr. 34,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NR TTS LINE MERCUR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02124
(151) 29/03/2017
(732) ELECTRECORD S.A., B-dul

Corneliu Coposu nr. 11, sector 3, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(732) ROYAL STUDIO PRODUCTION
S.R.L., Str. Corneliu Coposu, nr. 11,
bl. C1, sector 3, , BUCUREŞTI
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)

ORCHESTRA NATIONALA
ELECTRECORD

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02151
(151) 29/03/2017
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi,
răşini naturale în stare brută, metal sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02125
(151) 29/03/2017
(732) MÂNDRA S.A., Str. Mihai Viteazu,

nr. 37, Jud. Vaslui, , BÂRLAD
ROMANIA 

(540)

MÂNDRA

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

29 Uleiuri şi grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02152
(151) 29/03/2017
(732) Manat Magnum S.R.L., Str. Bogdan

Voda nr. 14, et. 1, cam. 1, partitia 3,
sector 1, 010936, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HaciendaDeMare

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02126
(151) 29/03/2017
(732) DELGAZ GRID S.A., B-dul

Pandurilor, nr. 42, et. 4, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

DELGAZ grid
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91) Culori revendicate:roşu (pantone
Warm Red C şi U), negru (pantone
Black C şi U)

(531) Clasificare Viena:260311; 270501;
270505; 290112;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; servici de
distribuţie energie electrică şi gaze naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02153
(151) 29/03/2017
(732) S.C. ELMAS S.R.L., Bdul. Griviţei

nr.1y, Judeţul Braşov, 500177,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ARHISAFE

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

clase:
7 Maşini pentru arhivare automatizate.
37 Construcţii-montaj, montarea, întreţinerea
şi repararea sistemelor de arhivare
automatizate.
42 Servicii de proiectare în domeniul
sistemelor de depozitare şi arhivare
automatizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02127
(151) 29/03/2017
(732) PARETO GRUP I.P.U.R.L., B-dul.

Bucureşti, nr. 25, et. 1, Jud.
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

PARETO

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
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servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02154
(151) 29/03/2017
(732) S.C. LAUST S.R.L., Str. Principala

nr. 291, Jud. Mureş, 547148,
Voiniceşti ROMANIA 

(540)

EllaSystems

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

11 Aparate de încălzit; aparate de distribuire
a apei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02128
(151) 29/03/2017
(732) DERYYFARM KARIM S.R.L., Bd.

Nicolae Titulescu, jud.ARAD, ,
ARAD ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ S.I. S.R.L., Str.
Moise Doboşan nr. 110, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

DERYYFARM KARIM

 
(531) Clasificare Viena:241314; 241322;

250119; 261113; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şide uz veterinar.
35 Publicitate;regruparea în avantajul terţilor
a produselor farmaceutice, (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod în farmacii
propri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02129
(151) 29/03/2017
(732) S.C. IDUNA/R S.R.L., Str. Furtunii

nr.28, Camera 2, ap.3, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Iduna

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : r o ş u ,
negru,alb,auriu

(531) Clasificare Viena:240307; 240318;
261109; 270501; 290114;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02130
(151) 29/03/2017
(732) GHIŢĂ VALENTIN, Str. Lt.

Gheorghe Saidac nr.5C, bl.28, sc.A,
et.2, ap.9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str.Polonă
nr.155. bl.15, ap.19, sector 1
BUCURESTI

(540)

THAICE CREAM handmade ice cream
PREMIUM QUALITY

  
(531) Clasificare Viena:010104; 090110;

110109; 110125; 240307; 240309;
270501; 270502;  

(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. amestecuri de îngheţată; amestecuri
pentru prepararea Îngheţatelor; amestecuri
pentru prepararea produselor din îngheţată;
batoane de îngheţată; batoane de îngheţată cu
fructe; batoane de îngheţată pe baţ; băuturi cu
gheaţă pe bază de cafea; băuturi cu gheaţă pe
bază de ciocolată; băuturi cu gheaţă pe bază
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de cacao; băuturi pe bază de îngheţată;
bomboane congelate; creme congelate;
deserturi cu îngheţată; dulciuri de îngheţată de
iaurt; îngheaţate cu arome; îngheţată;
îngheţată cu fructe; îngheţată de fructe;
îngheţată sub formă de sandviş; parfeuri;
prăjituri pe baza de îngheţată; produse de
cofetărie cu îngheţată; torturi de îngheţată.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02131
(151) 29/03/2017
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., Str. Valea
Cascadelor nr. 21, parter, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MayFlowers

(591) Culori revendicate:bleumarin
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţia comercială, lucrări
de birou.
37 Construcţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02132
(151) 29/03/2017
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., Str. Valea
Cascadelor nr. 21, parter, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ENSKA DEVELOPMENTS

(591) Culori revendicate:bleumarin, galben
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02133
(151) 29/03/2017
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., Str. Valea
Cascadelor nr. 21, parter, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE HERITAGE

(591) Culori revendicate:galben-muştar,
albastru deschis

(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comercială, lucrări
de birou.
37 Construcţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02134
(151) 29/03/2017
(732) S.C. ALLUA SOLUTIONS S.R.L.,

Bd. Pipera 1Z, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

BlackVeronique

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02135
(151) 29/03/2017
(732) S.C. ALLUA SOLUTIONS S.R.L.,

Bd. Pipera 1Z, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

BlackVeroniqu3
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02137
(151) 29/03/2017
(732) S.C. AZZARA FASHION HOUSE

S.R.L., str. Prelungirea Colentina nr.8,
jud.Ilfov, , MOGOŞOAIA ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 2, ap.
27, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

AZZARA by Pellegrini

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270509;  

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

18 Blană artificială, blană semiprelucrată,
materiale din piele, piele netăbăcită şi alte
tipuri de piei prelucrate sau semiprelucrate,
piele pentru pantofi, piele sau imitaţie de
piele, piele sintetică, şireturi din piele, şnururi
din piele,pentru legat sub bărbie, ţinte
decorative pentru materiale din piele.
24 Materiale textile pentru şaluri şi eşarfe
(yashmagh) lipite de materiale plastice
(ţesături); articole individuale confecţionate
din materiale textile lipite de materiale
cauciucate; articole individuale realizate din
materiale plastice neţesute (ţesături); articole
individuale realizate din materiale plastice
ţesute (ţesături); articole laminate din piese
textile, cu proprietăţi izolate (ţesături);
articole neţesute (textile); textile imprimate
individuale; textile la bucată pentru
confecţionarea cuverturilor de pat; materiale
textile la bucată pentru scopuri de mobilare;
materiale textile la bucată (acoperite cu
poliuretan) pentru confecţionarea articolelor
de îmbrăcăminte impermeabilă; textile la
bucată pentru producţia confecţiilor; textile la
bucată pentru îmbrăcăminte; textile la bucată
pentru confecţionarea îmbrăcămintei; textile
la bucată folosite pentru confecţionarea
îmbrăcămintei de protecţie; căptuşeli
(materiale textile) pentru articole care servesc
la acoperirea capului; căptuşeli textile pentru
îmbrăcăminte; catifea; chingi tensionate din
material textil pentru tapiţerie; crep (ţesături);
crepon; damasc; (ţesături); dublură (ţesături);
dubluri pentru materiale textile la bucată;
fetru (materiale textile); finet; ţesături de in;
întărituri; pânză de iută; ţesături de iută;
jerseu (material); ţesături de lână; ţesături
pentru lenjerie; marabu (ţesături); mătase
artificială: ţesături de mătase; materiale
combinate pe bază de lână; materiale
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compozite textile; materiale cu imprimeuri;
materiale de caşmir; materiale de mătase;
materiale de tapiţerie; materiale din catifea
reiată; materiale din denim; materiale din in;
materiale din lână; materiale folosite pentru
fabricarea îmbrăcămintei; materiale
impermeabile; materiale impermeabile folosite
la fabricarea mănuşilor; materiale
impermeabile folosite la fabricarea
pantalonilor; materiale impermeabile folosite
la fabricarea jachetelor; materiale pentru
capitonare; materiale pentru costume;
materiale textile din poliester, cu excepţia
celor pentru izolare; materiale textile din
ţesături elastice; materiale textile elastice
pentru îmbrăcăminte; materiale textile pentru
cămăşi; materiale textile pentru producţia de
îmbrăcăminte; materiale textile pentru
confecţionarea de articole de îmbrăcăminte;
materiale textile pentru costume; etichete
textile pentru identificarea articolelor de
îmbrăcăminte; materiale textile de căptuşeală
pentru încălţăminte.
25 Şaluri şi eşarfe [yashmagh] pentru
acoperirea capului; articole confecţionate din
materiale textile lipite de materiale plastice;
articole de îmbrăcăminte confecţionate din
materiale textile lipite de materiale cauciucate;
articole de îmbrăcăminte individuale realizate
din materiale plastice neţesute; articole
individuale de îmbrăcăminte realizate din
materiale plastice ţesute; articole de
îmbrăcăminte laminate din piese textile, cu
proprietăţi izolante; articole de îmbrăcăminte
neţesute; articole de îmbrăcăminte textile
imprimate individuale.
35 Servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte; servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte şi
accesorii pentru îmbrăcărninte; servicii de
vănzare cu amănuntul în legatura cu
îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu îmbrăcăminte; servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte; servicii de comert
cu amănuntul prin comenzi poştale de
accesorii pentru îmbrăcăminte; servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poştă
pentru articole de îmbrăcăminte; servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încălţăminte.
42 Creare de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02140
(151) 29/03/2017
(732) Manat Magnum S.R.L., Str. Bogdan

Voda nr. 14, et. 1, cam. 1, partitia 3,
sector 1, 010936, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CasaDeMare

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 29.03.2017

20

(210) M 2017 02141
(151) 29/03/2017
(732) SIRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Turda, nr. 106, bl. 32, sc. 2, et. 4, ap.
70, sector 1, , BUCUREŞTI
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)

BRAIN HOUSE BANCA DE IDEI
Depozite cu valoare ... nepreţuită!

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

42 Servicii de creare şi menţinere site web
care prezintă o tehnologie ce le permite
utilizatorilor să încarce şi să descarce fişiere
electronice în scopul obţinerii de dată certă
prin semnătură electronică şi marcare
temporală; furnizarea unui site web care
permite schimbul securizat de informaţii de
către utilizatori şi care oferă în reţea de
internet posibilitatea de a încărca, de a
descărca, de a vedea sau tipări documente
marcate temporal; servicii de marcare
temporală şi semnătură electronică sau digitală
la distanţă.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii în domeniul drepturilor de proprietate
intelectuala şi industrială, inclusiv consiliere
şi consultanţă; servicii de marcaj de securitate
a documentelor; servicii de marcaj temporal
de data certa a documentelor, prin mijloace

fizice, electronice sau digitale; (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02136
(151) 29/03/2017
(732) S.C. ALLUA SOLUTIONS S.R.L.,

Bd. Pipera 1Z, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

DAEMONGODDESS

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02138
(151) 29/03/2017
(732) S.C. UBIKUBI S.R.L., Str. Peneş

Curcanul nr. 20, Birou 3, sector 3,
031515, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UBIKUBI

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261111;

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame;plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02139
(151) 29/03/2017
(732) CUCIUREANU CRISTIAN

GHEORGHE, Intrarea Caporal
Nicolae Cergă nr. 4, bl. P 4-5, sc.C, et.
7, ap. 118, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA TINERI DE SUCCES

  
(531) Clasificare Viena:020501; 040505;

090725; 241708; 270112; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA1 

        Referitor la depozitul  M 2017 01950 din data 23.03.2017 ºi publicat
în 30.03.2017,  dintr-o eroare materialã a fost omisã clasa de servicii
37:Construcþii; reparaþii; instalaþii (Solicitãm protecþia pentru întrega listã de
servicii incluse în aceastã clasã conform clasificãrii de la Nisa.)

ERATA 2

Referitor la depozitul m 2017 01604 din data 10.03.2017 ºi publicat
în data 17.03.2017, dintr-o eroare materialã a fost omis al doilea
solicitant respectiv 
VATAMANU RAZVAN AURELIAN- Str. Gral.Candiano Popescu nr.53,
et.1, ap.2, sector 4, Bucureºti.

ERATA 3

Referitor la depozitul M 2017 0668 din data 14.03.2017 dintr-o
eroare materialã numele solicitantului a fost publicat greºit.
 Corect fiind CONARG AG SRL-Str. Negru Vodã nr.30, jud. Argeº, Piteºti



E R A T Ă  4

Referitor la depozitul M 2017 01810 publicat în data de 24.03.2017
- ataşăm reproducerea grafică clară deoarece în cererea iniţială nu avea o bună
rezoluţie:
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