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Publicate în 19.08.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2013

05608
08.08.2013 S.C. GLOBALWORTH ASSET

MANAGERS S.R.L.
globalworth

2 M 2013
05615

08.08.2013 S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L.

SAPROSAN

3 M 2013
05617

08.08.2013 P.F. TURCAS VLAD-ANDREI ad. ADVOLUTION advertising

4 M 2013
05618

08.08.2013 PF NITA-MANU PAUL-EMILIAN PEOPLE

5 M 2013
05619

08.08.2013 RUJOIU MARIAN PERSONAL POWER

6 M 2013
05620

08.08.2013 S.C. KIT XENON TUNING S.R.L. KITT Keep driving with us!

7 M 2013
05621

08.08.2013 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
MUNICIPAL TÂRGU MUREÔ

Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu MureÕ

8 M 2013
05622

08.08.2013 ANDREI IULIANA
MIKHULESKU VLADIMIR

GIOIANINI Panini Di Gioia EST.
2013

9 M 2013
05623

08.08.2013 S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L. PRECIOSA

10 M 2013
05624

08.08.2013 RAUTI DAN ANDREI CELL

11 M 2013
05625

08.08.2013 RAUTI DAN ANDREI CELL gsm

12 M 2013
05626

08.08.2013 RAUTI DAN ANDREI CELLGSM SERVICE

13 M 2013
05627

08.08.2013 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

ALTA RICA

14 M 2013
05628

08.08.2013 CIUCA TITUS Sauberland

15 M 2013
05629

08.08.2013 RADULESCU PAUL CRISTIAN Gadgex EXPERIENCE

16 M 2013
05630

08.08.2013 MOGA DAN Savuril|

17 M 2013
05631

08.08.2013 S.C. NOIR CINQ S.R.L. noir luxury of ordinary things

18 M 2013
05632

08.08.2013 S.C. DECORATOR S.R.L. Rouge Boutique Decor
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Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2013
05633

08.08.2013 S.C. OFFICE CONSULTING
S.R.L.

HOME POINT

20 M 2013
05634

08.08.2013 S.C. VEL PITAR S.A. 2 FRATI

21 M 2013
05635

08.08.2013 S.C. VEL PITAR S.A. DOI FRATI

22 M 2013
05636

08.08.2013 S.C. FRANCESCA INDUSTRIES
S.A.

PIAÚA METROPOLITAN{ FOOD
BAZAAR

23 M 2013
05637

08.08.2013 S.C. ARCER S.R.L. HOTEL RESTAURANT GR{DINA
MORII

24 M 2013
05638

08.08.2013 MISCHIE SANDA euro med

25 M 2013
05639

08.08.2013 MISCHIE SANDA euro medical

26 M 2013
05640

08.08.2013 S.C. AQUAMATIC S.R.L. AQUAMATIC

27 M 2013
05641

08.08.2013 S.C. RESTPOLD S.R.L. RHR Restaurant Hotel Rin

28 M 2013
05642

08.08.2013 TEAHA CORNELIU-TEOFIL debizz Deutschsprachiges
Wirtschaftsmagazin in Rumanien
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(210) M 2013 05608
(151) 08.08.2013
(732) S.C. GLOBALWORTH ASSET

MANAGERS S.R.L., Str. George
Constantinescu nr. 3, intrare B, et. 7,
birou 116, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

globalworth
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05630
(151) 08.08.2013
(732) MOGA DAN, Str. Mircea cel Bătrân

nr. 53, bl. MV2, sc. A, ap. 2, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CONSTANTIN VLAD, B-dul 1
Decembrie 1918 nr. 5, bl. F 16, ap. 34
CONSTANŢA

(540)

Savurilă
  

(531) Clasificare Viena:020101; 020118;
270502; 270503;  

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

29 Sandwich-uri cu produse vegetale şi din
carne.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05631
(151) 08.08.2013
(732) S.C. NOIR CINQ S.R.L., Piaţa

Mihail Kogălniceanu nr. 4, judeţul
Neamţ, 610023, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC- STOIAN IOAN
Persoana fizică, B-dul. Republicii, bl.
46, sc. C, ap. 35, Jud. Neamţ ROMAN

(540)

noir luxury of ordinary things
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05632
(151) 08.08.2013
(732) S.C. DECORATOR S.R.L., Str.

Mica nr. 13-21, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.,
str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

Rouge Boutique Decor

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:050519; 270501;

270508; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrata (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase, inclusiv obiecte din
ceramică.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; inclusiv
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
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permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, vânzare on-line, servicii de
export - import, lanţuri de magazine, inclusiv
pentru produse din gama: tapete, decoraţiuni,
ceramică, obiecte decorative din lemn, textile,
feţe de masă, cadouri, tablouri şi picturi de
orice tip.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05633
(151) 08.08.2013
(732) S.C. OFFICE CONSULTING

S.R.L., Str. Molidului nr. 39, bl. B47,
ap. 25, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.,
str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

HOME POINT

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:070124; 260116;

261125; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; inclusiv
regruparea în avantajul terţilor a produselor

diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod şi servicii de intermediere,
servicii de export-import, lanţuri de magazine.
42 Consultanţă de specialitate în construcţii
(proiectare, schiţarea construcţiilor, evaluări,
estimări).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05636
(151) 08.08.2013
(732) S.C. FRANCESCA INDUSTRIES

S.A., Bdul. Nicolae Bălcescu nr. 185,
judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1,
bl.E21, et.6, ap.35, sector 6, OP 66
BUCUREŞTI

(540)

PIAŢA METROPOLITANĂ FOOD
BAZAAR

 
(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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
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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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare şi nealimentare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod (cu amănuntul şi cu ridicata).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
creare şi menţinere pagină web.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05615
(151) 08.08.2013
(732) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII

S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, ap.
13, sector 1, 010352, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SAPROSAN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05617
(151) 08.08.2013
(732) P.F. TURCAS VLAD-ANDREI, Str.

Minerilor nr. 3, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

ad. ADVOLUTION advertising

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
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 2013 05637

(151) 08.08.2013
(732) S.C. ARCER S.R.L., Str. Popa Lupu

nr. 90, judeţul Maramureş, 435500,
SIGHETU MARMAŢIEI ROMANIA

(540)

HOTEL RESTAURANT GRĂDINA
MORII
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05620
(151) 08.08.2013
(732) S.C. KIT XENON TUNING S.R.L.,

Calea Călăraşilor nr. 300, bl. S20, sc.
2, ap. 66, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

KITT Keep driving with us!

(591) Culori revendicate:alb, albastru
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(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05618
(151) 08.08.2013
(732) PF NITA-MANU PAUL-EMILIAN,

Str. Braziliei nr. 15, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

PEOPLE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05621
(151) 08.08.2013
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ, Str.
Bega nr. 2, Jud. Mureş, , TG. MUREŞ
ROMANIA 

(540)

Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş

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

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240115;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05638
(151) 08.08.2013
(732) MISCHIE SANDA, Str. Tudor

Vladimirescu nr. 73, judeţul Gorj,
210132, TÎRGU-JIU ROMANIA 

(540)

euro med

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:010105; 270507;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; maşini de scris şi articole de

birou (cu excepţia mobilierului); material
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05622
(151) 08.08.2013
(732) ANDREI IULIANA, Str. Cpt.

Gheorghe Demetriade nr. 12, et. 1, ap.
2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) MIKHULESKU VLADIMIR, Str.
Nerva Traian nr. 9, bl. M67, ap. 37,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GIOIANINI Panini Di Gioia EST. 2013

(591) Culori revendicate:brun
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270511; 290107;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05639

(151) 08.08.2013
(732) MISCHIE SANDA, Str. Tudor

Vladimirescu nr. 73, judeţul Gorj,
210132, TÎRGU-JIU ROMANIA 

(540)

euro medical

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:010105; 270507;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului); material
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didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05619
(151) 08.08.2013
(732) RUJOIU MARIAN, Bd. Timişoara

nr. 89, bl. C1 14, sc. B, etaj 3, ap. 31,
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)

PERSONAL POWER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, 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, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
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ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05624
(151) 08.08.2013
(732) RAUTI DAN ANDREI, Str. Nicolae

G. Caranfil nr. 38, bl. 10C, sc. 1, et. 4,
ap. 17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CELL

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270503; 270512;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9  Accesorii, componente şi subansamble
pentru telefoane mobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05625
(151) 08.08.2013
(732) RAUTI DAN ANDREI, Str. Nicolae

G. Caranfil nr. 38, bl. 10C, sc. 1, et. 4,

ap. 17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CELL gsm

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270503; 270512;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Accesorii, componente şi subansamble
pentru telefoane mobile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05626
(151) 08.08.2013
(732) RAUTI DAN ANDREI, Str. Nicolae

G. Caranfil nr. 38, bl. 10C, sc. 1, et. 4,
ap. 17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CELLGSM SERVICE

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Service şi reparaţii pentru telefoane
mobile, părţi, accesorii şi subansamble ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05640
(151) 08.08.2013
(732) S.C. AQUAMATIC S.R.L., Str.

Vatra Luminoasă nr. 117 B, Cam. 2,
et. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AQUAMATIC

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 637C), albastru închis
(Pantone 295C)

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270508;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; creare şi dezvoltare a
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05641
(151) 08.08.2013
(732) S.C. RESTPOLD S.R.L., Str. DN 1,

nr. 816, judeţul Sibiu, 557150,
MIERCUREA SIBIULUI ROMANIA

(540)

RHR Restaurant Hotel Rin

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05627
(151) 08.08.2013
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., , 1800, VEVEY
ELVETIA 

(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str.
Gral.David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ALTA RICA
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

30 Cafea, extrase de cafea, preparate şi băuturi
pe bază de cafea; cafea cu gheaţă; înlocuitori
de cafea, extrase din înlocuitori de cafea,
preparate şi băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea; cicoare (înlocuitor de cafea); ceai,
extrase de ceai, preparate şi băuturi pe bază de
ceai; ceai cu gheaţă; preparate pe bază de
malţ; cacao şi preparate şi băuturi pe bază de
cacao; ciocolată, produse din ciocolată,
preparate şi băuturi pe bază de ciocolată;
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane;
produse de cofetărie din zahăr; zahăr; gumă de
mestecat; îndulcitori naturali; produse de
panificaţie, pâine,drojdie, produse de
patiserie; biscuiţi, prăjituri, fursecuri,
napolitane, caramele, budinci; îngheţată,
îngheţate din suc de fructe, şerbeturi, produse
de cofetărie congelate, prăjituri congelate,
îngheţate la dozator, deserturi congelate,
iaurturi congelate; agenţi de legătură pentru
prepararea îngheţatei şi/sau îngheţatelor din
suc de fructe şi/sau şerbeturilor şi/sau
produselor de cofetărie congelate şi/sau
prăjiturilor congelate şi/sau îngheţatelor la
dozator şi/sau deserturilor congelate şi/sau
iaurturilor congelate; cereale pentru micul
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dejun, musli, fulgi de porumb, batoane de
cereale, cereale gata preparate; preparate din
cereale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05628
(151) 08.08.2013
(732) CIUCA TITUS, Şos. Mihai Bravu nr.

1, bl. 2, sc. C, et. 1, ap. 88, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sauberland

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de curăţătorie uscată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05642
(151) 08.08.2013
(732) TEAHA CORNELIU-TEOFIL, Str.

Lt. Av. Gh. Negel nr. 66, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

debizz Deutschsprachiges
Wirtschaftsmagazin in Rumanien

(591) Culori revendicate:roşu, negru
 
(531) Clasificare Viena:270510; 270512;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; material
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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05634
(151) 08.08.2013
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

2 FRATI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05635
(151) 08.08.2013
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

DOI FRATI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05623
(151) 08.08.2013
(732) S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L., Str.

Calea Ciugudului nr. 7, jud. Alba,
510382, ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05629
(151) 08.08.2013
(732) RADULESCU PAUL CRISTIAN,

Str. Colinei nr. 4, ap. 2, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Gadgex EXPERIENCE
  
(531) Clasificare Viena:040521; 270509;

270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagină website (electronică); echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare;
software pentru computere; programe de
calculator de orice tip, indiferent de suportul
de înregistrare sau difuzare, programe
înregistrate pe suport magnetic sau descărcate

dintr-o reţea informatică externă.
28 Jucării; jocuri, inclusiv jocuri online.
35 Publicitate online pe o reţea de computer;
prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail; intermediere de
achiziţii; publicitate; administrare comercială
a licenţierii produselor şi serviciilor pentru
alte companii; închirierea spaţiilor publicitare;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; activităţi de import/export şi de
comercializare a produselor şi serviciilor,
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau/şi prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, inclusiv
comerţ online.
40 Asamblarea personalizată de materiale
pentru alţii şi în special lucrări de asamblare şi
montaj instalaţii de apă, electricitate, gaz, aer
condiţionat, refrigerare, aer şi abur sub
presiune.
42 Proiectare, cercetare şi dezvoltare în
domeniile hardware şi software; proiectare şi
cercetare în domeniile instalaţii de apă,
electricitate, gaz, aer condiţionat, refrigerare,
aer şi abur sub presiune.

˜˜˜˜˜˜˜


