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Cereri Mărci publicate în 19/01/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 08360 09/01/2018 S.C. DENTAL SMART DR.

KOROZSI S.RL.
DENTAL SMART

2 M 2018 00139 12/01/2018 DRAG CONSULTING &
TRAINING S.R.L.

DRAG CONSULTING &
TRAINING

3 M 2018 00140 12/01/2018 DRAG CONSULTING &
TRAINING S.R.L.

PETROL-GAZ-EL MARC

4 M 2018 00141 12/01/2018 S.C.A. NEGOITA, IANCU SI
PANAITESCU

NIPAA

5 M 2018 00142 12/01/2018 CRISTINA-FLORINA-DENISA
TAMASLACARU

Sus cu Viaţa!

6 M 2018 00143 12/01/2018 ELFIL INT SRL AUTO Masters Totul pentru
masina ta!

7 M 2018 00144 12/01/2018 SC WAYRA ASTRAE SRL Wayra Astrae

8 M 2018 00145 12/01/2018 ADRIAN ISPAS TOP LAC AUTO

9 M 2018 00146 12/01/2018 SC TERAPIA SA FARINGO JUNIOR

10 M 2018 00147 12/01/2018 PAUL-ALEXANDER VARGA GREEN SEIRO

11 M 2018 00148 12/01/2018 SC BERE BAUTURI
BUCURESTI SA

BBB

12 M 2018 00149 12/01/2018 NICOLAE CÎRSTEA Revista română de drept penal al
afacerilor RRDPA

13 M 2018 00150 12/01/2018 UNITED ROMANIAN
BREWERIES BEREPROD SRL

FRATIA BERII

14 M 2018 00151 12/01/2018 S.C. BIOSOL PSI S.R.L. BioSoL psi

15 M 2018 00152 12/01/2018 SC VITICOM SRL 5 cinci coline

16 M 2018 00153 12/01/2018 ASOCIATIA SISTER Our Big Day Out

17 M 2018 00154 12/01/2018 CEZAR BOTEL Peşte
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(210) M 2017 08360
(151)     09/01/2018
(732) S.C. DENTAL SMART DR.

KOROZSI S.RL., PIAŢA IONEL
I.C. BRĂTIANU NR. 1, SFC 5A+5B,
BRĂTIANU REAL ESTATE, ET. 1,
JUD. TIMIŞ
, TIMIŞOARA, ROMANIA

(540)

DENTAL SMART

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 02.09.10; 16.03.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Stomatologie.

───────

(210) M 2018 00139
(151) 12/01/2018
(732) DRAG CONSULTING & TRAINING

S.R.L., STR. ALEXE ION PICTOR
NR. 5, PARTER, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DRAG CONSULTING
& TRAINING

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 03.01.01

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 00140
(151) 12/01/2018
(732) DRAG CONSULTING & TRAINING

S.R.L., STR. ALEXE ION PICTOR
NR. 5, PARTER, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PETROL-GAZ-EL MARC

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 03.01.01; 03.01.20;
03.01.24

(591) Culori revendicate:albastru, cenuşiu,
negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2018 00141
(151) 12/01/2018
(732) S.C.A. NEGOITA, IANCU SI

PANAITESCU, STR. HATMANUL
ARBORE NR. 8-10, ET. 3, AP.
33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NIPAA

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

45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protecţia bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 00142
(151) 12/01/2018
(732) CRISTINA-FLORINA-DENISA

TAMASLACARU, COMUNA
VIDRA, JUD. VRANCEA, SAT
BURCA, VRANCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Sus cu Viaţa!

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

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

tipografice, forme de tipar. (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).

───────

(210) M 2018 00143
(151) 12/01/2018
(732) ELFIL INT SRL, STR. ADINCATA

NR. 1, BL. F16, SC. B, ET. 1, AP.
24 , JUD. NEAMȚ, PIATRA-NEAMȚ,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AUTO Masters Totul
pentru masina ta!

(531) Clasificare Viena: 14.07.09; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, gri închis,
alb, negru

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

35. Publicitate, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, administrarea afacerilor
pentru parcări auto, managementul afacerilor
cu parcuri auto (pentru terți), publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, servicii de consultanță comercială
privind deschiderea unei reprezentanțe auto,
furnizare de informații prin Internet privind
vânzarea de automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
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automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesori pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzări cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, servicii de consultanță în
afaceri comerciale privind deschiderea unei
reprezentanțe auto în sistem de franciză.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, întreținerea automobilelor,
reparaţii şi întreținere de automobile, întreținere
şi reparare de transmisii automate, reparaţii
sau întreținere de autovehicule cu două roții,
întreținere şi reparaţii de autovehicule pentru
transportul de pasageri, furnizare de informaţii
privind repararea sau întreținerea de automobile,
întreținerea de piese şi accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, furnizarea de
informaţii privind repararea sau întreținerea
mașinilor automate pentru vânzarea de produse,
verificare de automobile şi de piese ale
acestora înaintea lucrărilor de întreținere şi de
reparație, reparaţii de automobile, reparaţii auto
pe marginea drumului, reparaţii şi întreținere
de automobile, reparaţii sau întreținere
de distribuitoare automate, vulcanizare de
anvelope de automobil (reparaţii), reparații şi
finisaje de caroserii de automobile efectuate
pentru terţi, repararea tapițeriei autovehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la repararea
autovehiculelor, spălarea autovehiculelor,
servicii de spălare de autovehicule, curăţare
şi spălare a autovehiculelor, închiriere de
echipamente de spălare a autovehiculelor,
reșaparea pneurilor, vulcanizarea pneurilor
(reparații), stații service pentru repararea
vehiculelor, stații service pentru întreținerea
vehiculelor, stații de service (alimentare
cu carburant şi întreținere), curățarea
automobilelor, șlefuirea automobilelor, gresarea
automobilelor, lubrifierea automobilelor,
întreținerea automobilelor, finisare de
automobile, reparații de automobile, montare
personalizată a elementelor de interior pentru
automobile, reparaţii şi finisaje de caroserii de
automobile efectuate pentru terţi.
40. Servicii de vopsire a automobilelor, aplicare
de motive decorative pe automobile, tuning
pentru electromotoare și motoare de automobile.
41. Organizare de ateliere de lucru profesionale
cu privire la întreținerea motoarelor
automobilistice, organizare de curse de
automobile, cursuri avansate de conducere auto
pentru conducătorii de automobile, organizare
de evenimente de curse cu automobile de serie.

───────

(210) M 2018 00144
(151) 12/01/2018
(732) SC WAYRA ASTRAE SRL, STR.

TEHERAN NR. 17, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Wayra Astrae

(531) Clasificare Viena: 03.07.10; 03.07.16;
03.07.22; 01.03.02; 26.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 00145
(151) 12/01/2018
(732) ADRIAN ISPAS, STR. DRAJNA

NR. 3A, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TOP LAC AUTO

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

35. Servicii de vânzări auto și piese de
schimb auto cu amănuntul printr-un lanț de
magazine, servicii de consiliere a consumatorilor
în domeniul auto.
37. Reparații, servicii de reparații destinate
recondiționării obiectelor din domeniul auto în
urma uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parțiale, servicii de întreținere și reglare auto,
spălătorie auto, servicii de reparații a pieselor de
schimb din domeniul auto.
40. Servicii de vopsire, fasonare sau lustruire
prin abraziune sau acoperiri metalice în domeniul
auto, servicii tinichigerie auto (vopsire).

───────

(210) M 2018 00146
(151) 12/01/2018
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400632, ROMANIA

(540)
FARINGO JUNIOR

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare și nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
și materiale de pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, acțiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00147
(151) 12/01/2018
(732) PAUL-ALEXANDER VARGA, STR.

MALULUI NR. 6, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550197, ROMANIA

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

(540)
GREEN SEIRO

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

9. Aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, invertoare fotovoltaice, celule
fotovoltaice, module fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), celule fotovoltaice calibrate de
referință, aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în
energie electrică, acumulatori pentru energie
fotovoltaică, aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiației solare în energie
electrică, instrumente pentru distribuirea
curentului electric, aparate și instrumente pentru
comanda curentului electric, surse electrice
de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), aparate și
instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, aparate și instrumente pentru
controlul electricității, aparate și instrumente
pentru comutarea energiei electrice, aparate
și instrumente pentru transformarea energiei
electrice, aparate și instrumente pentru reglarea
energiei electrice, aparate și instrumente
pentru transportul energiei electrice, aparate
și instrumente pentru acumularea energiei
electrice.
19. Construcţii transportabile nemetalice,
acoperișuri nemetalice încorporând celule
fotovoltaice.
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice, instalare de celule și
module fotovoltaice, întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice.
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză și cercetare
industrială, proiectare și dezvoltare de sisteme
fotovoltaice.

───────

(210) M 2018 00148
(151) 12/01/2018
(732) SC BERE BAUTURI BUCURESTI

SA, CALEA RAHOVEI NR.
157A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BBB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.23

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

29. Carne, peşte, păsări, 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, 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), 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.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)., Băuturi
alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 00149
(151) 12/01/2018
(732) NICOLAE CÎRSTEA, STR.

SERGENT MIHAI STAN NR.
18, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Revista română de drept
penal al afacerilor RRDPA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2018 00150
(151) 12/01/2018
(732) UNITED ROMANIAN BREWERIES

BEREPROD SRL, BD. UNIRII NR.
27, BL. 15, SC. 2, AP 24, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FRATIA BERII

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

32. Bere.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
băuturilor alcoolice (inclusiv bere), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
serviicii promoţionale.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de festivaluri
(divertisment).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
berărie (alimentaţie publică), servicii de cazare
temporară.

───────

(210) M 2018 00151
(151) 12/01/2018
(732) S.C. BIOSOL PSI S.R.L., STR.

TORCATORI NR. 6, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

BioSoL psi

(531) Clasificare Viena: 19.03.01; 19.07.20;
25.01.10; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Prelucrarea materialelor. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 00152
(151) 12/01/2018
(732) SC VITICOM SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 102, JUDEŢUL
VRANCEA, PANCIU, 5352,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

5 cinci coline

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.11; 27.07.17

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

33. Vin.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
menționate în clasa 33 respectiv, vinuri
(exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cat mai
comod.

───────

(210) M 2018 00153
(151) 12/01/2018
(732) ASOCIATIA SISTER, STR.

MUZELOR NR. 20, AP. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040191,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Our Big Day Out

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02

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

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

28. Aparate pentru jocuri video, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, jocuri,
jucării.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale,

───────

(210) M 2018 00154
(151) 12/01/2018
(732) CEZAR BOTEL, ŞOS. MIHAI

BRAVU NR. 184, BL. 213,
SC. 1, ET. 1, AP. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021343,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Peşte

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 27.03.15; 24.15.13; 21.03.15

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

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

───────


