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Cereri Mărci publicate în 19/04/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02398 12/04/2018 Lucian Timofanovici All You Can Wine

2 M 2018 02440 12/04/2018 SC MASTER BUILD SRL MASTER build - your building is
our business

3 M 2018 02446 12/04/2018 S.C. COMPANIA D.O. GUARD
S.R.L.

COMPANIA D.O. GUARD

4 M 2018 02447 12/04/2018 Prime Kapital Development
S.R.L.

BAIA MARE VALUE CENTRE

5 M 2018 02448 12/04/2018 Prime Kapital Development
S.R.L.

FOCSANI VALUE CENTRE

6 M 2018 02449 12/04/2018 Prime Kapital Development
S.R.L.

RAMNICU SARAT VALUE
CENTRE

7 M 2018 02450 12/04/2018 Prime Kapital Development
S.R.L.

FAGARAS VALUE CENTRE

8 M 2018 02451 12/04/2018 Prime Kapital Development
S.R.L.

SLOBOZIA VALUE CENTRE

9 M 2018 02452 12/04/2018 Prime Kapital Development
S.R.L.

ROMAN VALUE CENTRE

10 M 2018 02453 12/04/2018 AKA ENTERPRISE SERVICES
S.R.L.

AKA ENTERPRISE SERVICES

11 M 2018 02454 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA BERĂRIA ŞAPTE COLINE

12 M 2018 02455 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA BERE PLATĂ

13 M 2018 02456 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA CAAPA

14 M 2018 02457 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA CAIPA

15 M 2018 02458 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA ŞAPTE COLINE NEAGRĂ

16 M 2018 02459 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA ŞAPTE COLINE MARZEN

17 M 2018 02460 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA ŞAPTE COLINE BERE DE
CASĂ

18 M 2018 02461 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA ŞAPTE COLINE BEREA CASEI

19 M 2018 02462 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA ŞAPTE COLINE TRIPLU H

20 M 2018 02463 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA ŞAPTE COLINE SHOCK

21 M 2018 02464 12/04/2018 SC TRANSMIXT SA ŞAPTE COLINE PILS

22 M 2018 02465 12/04/2018 MARIUS-DUMITRU ZORILA
LAVINIA-CESARINA ZORILA

ORCHESTRA NATIONALA
VALAHIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 02466 12/04/2018 FUNDATIA CRESTINA

PARINTELE ARSENIE BOCA
Fundaţia Creştină Părintele
Arsenie Boca

24 M 2018 02467 12/04/2018 FUNDATIA CRESTINA
PARINTELE ARSENIE BOCA

Editura Arsenie Boca

25 M 2018 02468 12/04/2018 SC FRUCT ALCOOL SRL COCOȘUL DE HUREZ

26 M 2018 02469 12/04/2018 THERAPY ROOM S.R.L. THERAPY ROOM. INSTITUTE
OF HEALTH

27 M 2018 02470 12/04/2018 THERAPY ROOM S.R.L. THERAPY ROOM. INSTITUTE
OF HEALTH

28 M 2018 02471 12/04/2018 P.F.A. GALICEANU
ALEXANDRINA MARGARETA

INTELEGE SI ALEGE

29 M 2018 02472 12/04/2018 CATALIN GHEORGHE GORUN

30 M 2018 02473 12/04/2018 S.C. REINAS SIEMPRE S.R.L. R REINAS

31 M 2018 02474 12/04/2018 STO-DENTICA SRL STO-DENTICA

32 M 2018 02475 12/04/2018 SC ZAREA SA MON PARIS

33 M 2018 02476 12/04/2018 MARSANO SRL MARSANO

34 M 2018 02477 12/04/2018 IOAN NICOLAE GADJA ZORI DE ZI

35 M 2018 02478 12/04/2018 SLAVI GHEORGHIEV Slavia Pharm Tuss Off

36 M 2018 02479 12/04/2018 SC ASIB MEDIA SRL THE PINKS & BLU CLUB

37 M 2018 02480 12/04/2018 ANDREI STRATILA VehiCall

38 M 2018 02481 12/04/2018 ACHIM ADRIAN CRISAN UGATTI

39 M 2018 02482 12/04/2018 OST TRANSPORT SRL OST TRANSPORT 20 Ani

40 M 2018 02483 12/04/2018 SC DRAGONUL
TRANSILVANIEI SRL

FORT

41 M 2018 02484 12/04/2018 ELENA-MONICA ANGHEL VIVA VITA
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(210) M 2018 02398
(151) 12/04/2018
(732) Lucian Timofanovici, STR.

CUZA VODĂ NR. 46 , SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
All You Can Wine

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

41. Organizare şi coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative.

───────

(210) M 2018 02440
(151) 12/04/2018
(732) SC MASTER BUILD SRL, STR.

CÂMPIA LIBERTĂŢII NR. 6 BL. PM
56, SC. A, ET. 4, AP. 13, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MASTER build - your
building is our business

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2018 02446
(151) 12/04/2018
(732) S.C. COMPANIA D.O. GUARD

S.R.L., STR. DOROBANŢILOR NR.
4B, BIROUL NR. 2, ET. 1, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

COMPANIA D.O. GUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.22

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

37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

───────
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(210) M 2018 02447
(151) 12/04/2018
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2, ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BAIA MARE VALUE CENTRE

(531) Clasificare Viena: 01.01.15; 24.17.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, mov
(Pantone 2583C)

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pnetru tratarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
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, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 02448
(151) 12/04/2018
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2, ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FOCSANI VALUE CENTRE

(531) Clasificare Viena: 01.01.15; 24.17.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(Pantone 7406C)

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
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aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pnetru tratarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
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, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37.  Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45.  Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 02449
(151) 12/04/2018
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2, ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RAMNICU SARAT
VALUE CENTRE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 01.15.15; 24.17.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, portocaliu
(Pantone 144C)

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

7.  Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată , case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pnetru tratarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
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, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45.  Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2018 02450
(151) 12/04/2018
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2, ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FAGARAS VALUE CENTRE

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 24.17.25;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
(Pantone 299C)

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pnetru tratarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
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, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45.  Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 02451
(151) 12/04/2018
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2, ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SLOBOZIA VALUE CENTRE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.21;
01.15.15; 24.17.25

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(Pantone 3268C)

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
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sunetului sau imaginii, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pnetru tratarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
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, clişee.
35.  Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37.  Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45.  Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 02452
(151) 12/04/2018
(732) Prime Kapital Development

S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2, ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROMAN VALUE CENTRE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.21; 01.15.15; 24.17.25

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(Pantone 1785C)

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9.  Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pnetru tratarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
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, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43.  Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45.  Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2018 02453
(151) 12/04/2018
(732) AKA ENTERPRISE SERVICES

S.R.L., STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI NR. 15, CAMERA
4, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AKA ENTERPRISE SERVICES

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.01.15

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
albastru deschis

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 02454
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
BERĂRIA ŞAPTE COLINE

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

43. Servicii de restaurant (asigurare de hrană şi
băuturi), servicii de bar (terasă, berărie).

───────

(210) M 2018 02455
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
BERE PLATĂ

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

32. Bere şi produse de bere, solicităm protecţie
pentru toate tipurile de bere şi produse de bere.

───────

(210) M 2018 02456
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, IAŞI, 700019, ROMANIA
(540)

CAAPA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere şi produse de bere.

───────

(210) M 2018 02457
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, IAŞI, 700019, ROMANIA
(540)

CAIPA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere şi produse de bere.

───────

(210) M 2018 02458
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, IAŞI, 700019, ROMANIA
(540)

ŞAPTE COLINE NEAGRĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere şi produse de bere.
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───────

(210) M 2018 02459
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, IAŞI, 700019, ROMANIA
(540)

ŞAPTE COLINE MARZEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere şi produse de bere.

───────

(210) M 2018 02460
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, IAŞI, 700019, ROMANIA
(540)

ŞAPTE COLINE
BERE DE CASĂ

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

32. Bere şi produse de bere.
───────

(210) M 2018 02461
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, IAŞI, 700019, ROMANIA
(540)
ŞAPTE COLINE BEREA CASEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere şi produse de bere.

───────

(210) M 2018 02462
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, IAŞI, 700019, ROMANIA
(540)

ŞAPTE COLINE TRIPLU H

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

32. Bere şi produse de bere.
───────

(210) M 2018 02463
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, IAŞI, 700019, ROMANIA
(540)

ŞAPTE COLINE SHOCK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere şi produse de bere.

───────

(210) M 2018 02464
(151) 12/04/2018
(732) SC TRANSMIXT SA, STR. UZINEI

NR. 74, IAŞI, 700019, ROMANIA
(540)

ŞAPTE COLINE PILS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere şi produse de bere.

───────

(210) M 2018 02465
(151) 12/04/2018
(732) MARIUS-DUMITRU ZORILA, STR.

AVIATOR ADRIAN IOVAN NR.
42C, JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA
LAVINIA-CESARINA ZORILA,
STR. AVIATOR ADRIAN IOVAN NR.
42C, JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
ORCHESTRA

NATIONALA VALAHIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, divertisment, activităţi culturale,
servicii de compoziţie muzicală, servicii de
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orchestră, prezentare de spectacole susţinute de
o formaţie muzicală/orchestră.

───────

(210) M 2018 02466
(151) 12/04/2018
(732) FUNDATIA CRESTINA

PARINTELE ARSENIE BOCA,
STR. CANDIANO POPESCU NR.
89, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT SRL,
BD. LIBERTĂŢII NR. 12, BLOC 113,
SC. 2, ET. 3, AP. 28, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

(540)

Fundaţia Creştină
Părintele Arsenie Boca

(531) Clasificare Viena: 24.13.14; 24.13.25;
27.01.12; 27.05.01

(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.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 02467
(151) 12/04/2018
(732) FUNDATIA CRESTINA

PARINTELE ARSENIE BOCA,
STR. CANDIANO POPESCU NR.
89, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT SRL,
BD. LIBERTĂŢII NR. 12, BLOC 113,
SC. 2, ET. 3, AP. 28, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

(540)

Editura Arsenie Boca

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(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.

───────
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(210) M 2018 02468
(151) 12/04/2018
(732) SC FRUCT ALCOOL SRL, STR.

IFRIMEŞTI NR. 50, JUDEŢUL
VÂLCEA, HOREZU, VALCEA,
ROMANIA

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT SRL,
BD. LIBERTĂŢII NR. 12, BLOC 113,
SC. 2, ET. 3, AP. 28, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

(540)

COCOȘUL DE HUREZ

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 03.07.16;
03.07.24; 26.01.15; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, maron,
cărămiziu, bej, galben, roșu, negru

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

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.

───────

(210) M 2018 02469
(151) 12/04/2018
(732) THERAPY ROOM S.R.L., STR.

JOHANN STRAUSS NR. 2A,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THERAPY ROOM.
INSTITUTE OF HEALTH

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 02.07.25;
26.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.02

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
142C)

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

───────

(210) M 2018 02470
(151) 12/04/2018
(732) THERAPY ROOM S.R.L., STR.

JOHANN STRAUSS NR. 2A,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THERAPY ROOM.
INSTITUTE OF HEALTH

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 02.07.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.02

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
142C)

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

───────
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(210) M 2018 02471
(151) 12/04/2018
(732) P.F.A. GALICEANU

ALEXANDRINA MARGARETA,
STR. HIPODROM NR. 28, BL.
A25/19, JUDEȚUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)
INTELEGE SI ALEGE

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 02472
(151) 12/04/2018
(732) CATALIN GHEORGHE, STR.

FABRICA DE CHIBRITURI NR.
13-15, CORP C2, ET. 4, AP.
18, SECTOR 5, 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)

GORUN

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
26.11.03; 26.11.11; 27.05.01; 27.05.02

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 02473
(151) 12/04/2018
(732) S.C. REINAS SIEMPRE S.R.L.,

STR. UNIRII NR. 17-C1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

R REINAS

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.21; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02474
(151) 12/04/2018
(732) STO-DENTICA SRL, STR.

CORNISA BISTRITA NR. 3,
BL. 3, SC. A, AP. 1, PARTER,
JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
STO-DENTICA

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

44. Servicii medicale, servicii stomatologice,
asistență stomatologică, asistență medicală.

───────

(210) M 2018 02475
(151) 12/04/2018
(732) SC ZAREA SA, BDUL

BUCURESTII NOI NR. 176,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)
MON PARIS

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2018 02476
(151) 12/04/2018
(732) MARSANO SRL, STR. LEBEDEI

NR. 19, BL. A25, AP. 11, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800466, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

MARSANO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.13

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

clase:
37. Lucrări de instalații electrice.

───────
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(210) M 2018 02477
(151) 12/04/2018
(732) IOAN NICOLAE GADJA,

PIAȚA 1 DECEMBRIE 1918
NR. 12, SC. 1, ET. 1, AP. 2,
JUD. MARAMUREȘ, SIGHETU
MARMAȚIEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)
ZORI DE ZI

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

───────

(210) M 2018 02478
(151) 12/04/2018
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Slavia Pharm Tuss Off

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

5. Preparate farmaceutice pentru tuse,
medicamente pentru tuse, sirop de
tuse, medicamente inhibitoare ale tusei,
drajeuri medicamentoase pentru tuse,
preparate farmaceutice pentru răceală,
medicamente, dispozitive medicale, bomboane
medicamentoase, medicamente antivirale
pentru tratarea gripei, suplimente farmaceutice și
preparate dietetice, preparate farmaceutice sub
formă de granule pentru soluție orală, precum și
orice alte produse farmaceutice utilizate pentru
prevenirea, tratarea și combaterea simptomelor
de tuse și stărilor asociate acestora.
10. Dispozitive medicale.

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare pentru produse farmaceutice, servicii
de relații cu publicul, regruparea în avantajul
terților a produselor din clasa 5 (cu excepția
transportului) pentru a permite clienților sa le
vadă și să le achiziționeze comod, servicii de
informare comercială a consumatorilor, servicii
de comerț cu amănuntul și ridicata în ceea
ce privește produsele farmaceutice, medicinale
și dispozitivele medicale, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, dispozitive
și produse medicale, toate acestea în legătură cu
produsele din clasa 5.

───────

(210) M 2018 02479
(151) 12/04/2018
(732) SC ASIB MEDIA SRL, STR.

GRĂDIŞTEA NR. 13, BL. B2,
SC. 6, ET. 2, AP. 94, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040943,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
THE PINKS & BLU CLUB

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

25. Îmbrăcăminte.
28. Jucării.

───────

(210) M 2018 02480
(151) 12/04/2018
(732) ANDREI STRATILA, STR. BAIA DE

ARAMĂ NR. 1, BL. B, SC. 3, ET. 10,
AP. 136, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
022204, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VehiCall

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

9. Software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
inteligente, aplicaţii software descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
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utilizării cu dispozitive mobile, aplicații software
pentru telefoane mobile, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, software de calculator
pentru comunicarea între microcalculatoare,
software de prelucrare de imagini pentru camere
auto, software de calculator înregistrat pentru
șofat în siguranță, software de calculator
înregistrat pentru conducere auto în siguranță,
software de calculator pentru codificare,
software pentru tablete, software de calculator
pentru publicitate, software pentru sisteme
de navigație GPS, software de diagnoză
la distanță, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de calculator
pentru autorizarea accesului la baze de
date, programe informatice pentru administrarea
bazelor de date, software de calculator pentru
gestionarea documentelor, software pentru
diagnoză și depanare, software informatic de
uz comercial, software pentru livrare de conținut
fără fir, aplicații software pentru dispozitive
fără fir, programe informatice pe telefonul
mobil, software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software pentru prelucrarea
de imagini digitale, software informatic pentru
comunicații în rețele fără fir, aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
pentru sisteme electronice de asistență la
condus, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice
și textelor, software de comunicare pentru
conectarea rețelelor informatice mondiale,
software de comunicare pentru conectarea
utilizatorilor de rețele informatice, programe
informatice și software de calculator pentru
prelucrarea de imagini folosite pe telefoane
mobile, software de calculator pentru controlul
accesului la calculatoare, software de calculator
descărcabil pentru monitorizare la distanță
și analiză, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
software de calculator pentru colectarea de
date de localizare, software de calculator
pentru compilarea de date de localizare,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de calculator pentru
transmisia de date de localizare, software
de calculator pentru diseminarea datelor de
localizare, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
datelor, software de calculator descărcabil
pentru gestionarea informațiilor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculator

pentru accesarea, răsfoirea și căutarea în bazele
de date online, middleware pentru administrarea
funcțiilor software pe dispozitive electronice,
software de calculator pentru comanda de
la distanță a aparatelor de securitate, plăci
de circuite suplimentare pentru conectarea
calculatoarelor la software-ul de rețea, software
de calculatoare pentru comunicarea cu utilizatorii
calculatoarelor portabile, software de calculator
folosit ca interfață de programare a aplicațiilor
(API), software pentru realitate augmentată
destinat utilizării pe dispozitive mobile pentru
integrarea datelor electronice cu medii din lumea
reală, software de calculator pentru controlul
vocal al unui calculator și al modului de
operare al acestuia, software pentru controlul
funcționării dispozitivelor audio și video, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
mașinilor și echipamentelor de birou, programe
de calculator folosite în telecomunicații, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea Internetului Lucrurilor [IoT],
software de calculator folosit pe dispozitive
electronice digitale mobile și alte aparate
electronice de larg consum, software pentru
accesarea repertoriilor de informații care pot fi
descărcate din rețeaua globală de calculatoare,
software informatic destinat utilizării pentru
furnizarea accesului multiplu la o rețea
informatică globală, software de calculator
pentru aplicații mobile care permit interacțiunea
și interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și anume
integrarea de text, sunet, grafici, imagini fixe
și animate, software, sisteme de localizare
a vehiculelor (GPS), aparate de comunicație
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, chei electronice pentru vehicule,
software de calculator pentru acționarea
de vehicule, programe de calculator pentru
acționarea de vehicule, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, computere de
bord, calculatoare pentru vehicule autonome,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, telefoane mobile folosite în vehicule,
aplicații de calculator pentru comanda conducerii
automate de vehicule (programe), aparate
de comandă pentru vehicule (calculatoare
de bord), sisteme de siguranță electronice
integrate pentru vehicule terestre, sisteme
electronice integrate de asistență șofer pentru
vehicule terestre, aparate de control la distanță
pentru deschiderea și închiderea portierelor
de vehicule, programe de calculator pentru
navigarea autonomă a vehiculelor, programe
de calculator pentru controlul autonom al
vehiculelor, programe de calculator pentru
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conducerea asistată a vehiculelor, programe
de calculator care furnizează vedere la 360
de grade pentru un vehicul, software care
permite furnizarea de informații prin rețele de
comunicare, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software care permite funizarea de informații
prin internet, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, drivere software pentru
dispozitive electronice care permit hardware-
ului de calculator și dispozitivelor electronice
să comunice unele cu altele, aparate de
comunicații, dispozitive de comunicații fără
fir pentru transmitere de voce, date sau
imagini, echipamente de comunicare, software
de comunicații, software pentru comunicarea de
date, software de calculator pentru prelucrarea
datelor de comunicare, software de mesagerie
instantanee, software de mesagerie instantanee
descărcabil, software pentru mesagerie on-line,
software pentru servicii de poștă electronică și
mesagerie electronică, dispozitive de codificare,
unități de codificare electronice, jetoane de
securitate (dispozitive de criptare).
42. Proiectare și dezvoltare de software
pentru mesagerie instantanee, proiectare de
software pentru telefoane inteligente, proiectare
de software, design și dezvoltare de
software, dezvoltare de software, programare
și implementare, dezvoltare de software pentru
sisteme de comunicații, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru utilizare
în comunicații, servicii de codificare a mesajelor,
servicii de certificare de mesaje transmise prin
telecomunicații, servicii de autentificare (control)
de mesaje transmise prin telecomunicații,
criptare, decriptare și autentificare de informații,
mesaje și date, servicii de codificare și
decodificare de date.

───────

(210) M 2018 02481
(151) 12/04/2018
(732) ACHIM ADRIAN CRISAN, STR.

PIAȚA ARMELOR NR. 11, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)
UGATTI

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

35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2018 02482
(151) 12/04/2018
(732) OST TRANSPORT SRL, STR.

LUGOJULUI NR. 15, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

OST TRANSPORT 20 Ani

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 27.07.11;
27.07.12; 27.05.01; 27.05.02

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

39. Servicii de transport rutier de marfă,
servicii de transport frigorific de mărfuri
congelate, servicii de transport frigorific de
produse refrigerate, servicii de transport produse
periculoase, servicii de depozitare a mărfurilor,
servicii de depozitare a produselor refrigerate,
servicii de depozitare a produselor congelate,
servicii de transbordare (transport), logistică
de transport, casă de expediții (livrare de
corespondență prin poștă curier).

───────
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(210) M 2018 02483
(151) 12/04/2018
(732) SC DRAGONUL TRANSILVANIEI

SRL, STR. CRIŞAN NR. 5B,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500040, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, ȘOS.
BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE,
NR. 11A, SC. A, ET. 1, AP. 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FORT

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

32. Bere.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare în legătură cu berea, regruparea
în avantajul terților a berii (cu excepția
transportului) pentru a permite clienților să o
vadă și să o achiziționeze comod, servicii
de informare comercială a consumatorilor în
legătură cu berea.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2018 02484
(151) 12/04/2018
(732) ELENA-MONICA ANGHEL, STR.

SFÂNTA ECATERINA NR. 11,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040154,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VIVA VITA

(511) Produse și/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.

───────


