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Cereri M|rci publicate în data de 22.02.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

00607
15.02.2013 ORDINUL SUVERAN AL

SFINTEI FECIOARE MARIA
Ordinul Suveran al Sfiintei Fecioara
Maria Cavalerii Templului

2 M 2013
00849

15.02.2013 EMANOIL DANIEL GREGORY QUB

3 M 2013
01008

15.02.2013 EZGIN EMRAH
AVCI IBRAHIM

Freddo Argento

4 M 2013
01009

15.02.2013 BRATILOVEANU MIHAI IONUT ZIUA NATURE

5 M 2013
01010

15.02.2013 ARPAD NAGY NAGY LAK

6 M 2013
01011

15.02.2013 S.C. POLICOLOR S.A. VINAROM

7 M 2013
01012

15.02.2013 O-MAC PADURE & GRADINA
S.R.L.

MO-MAC p&g APOLLO

8 M 2013
01013

15.02.2013 ZAMFIR FLORIN IOAN mediator ZFi

9 M 2013
01017

15.02.2013 NHP NATURAL HEALTH
PHARMA LTD,

SUN RENAISSANCE

10 M 2013
01018

15.02.2013 EFFEKTEN UND
FINANZ-SOFIA AD

ACHROMIN

11 M 2013
01019

15.02.2013 EFFEKTEN UND
FINANZ-SOFIA AD

ALEN MAK BULGARIA

12 M 2013
01020

15.02.2013 EFFEKTEN UND
FINANZ-SOFIA AD

13 M 2013
01021

15.02.2013 EFFEKTEN UND
FINANZ-SOFIA AD

14 M 2013
01022

15.02.2013 EFFEKTEN UND
FINANZ-SOFIA AD

POMORIN

15 M 2013
01023

15.02.2013 NECULAI LUPU aprodex

16 M 2013
01024

15.02.2013 S.C. RDT MEDIA S.R.L. INOVI INTELLIGENT SURFACES

17 M 2013
01025

15.02.2013 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.,
cu titlul distinctiv CHIPITA S.A.

fineti
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Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
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18 M 2013
01026

15.02.2013 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY S.A.,
cu titlul distinctiv CHIPITA S.A.

FINETI

19 M 2013
01027

15.02.2013 S.C. METAL IG S.R.L. METAL IG

20 M 2013
01028

15.02.2013 ALEXANDRU SERGIU
BOGDAN

ROMEVO

21 M 2013
01031

15.02.2013 S.C. GUERRILLA CULT S.R.L. restaurant Danke Bavaria best chef

22 M 2013
01032

15.02.2013 XIAMEN R&T PLUMBING
TECHNOLOGY CO., LTD.

R&T

23 M 2013
01033

15.02.2013 XIAMEN R&T PLUMBING
TECHNOLOGY CO., LTD.

AQUATIZ

24 M 2013
01034

15.02.2013 S.C. INTEGRATED BUSINESS
CENTER S.R.L.

isoLEX customer relationship
management

25 M 2013
01035

15.02.2013 CHITIC
CRISTIAN-CONSTANTIN

TODA INTERNATIONAL

26 M 2013
01036

15.02.2013 S.C. OTTER DISTRIBUTION
S.R.L.

EPICA

27 M 2013
01039

15.02.2013 S.C. SMARALD SECURITY
S.R.L.

SMARALD SECURITY
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(210) M 2013 00607
(151) 15.02.2013
(732) ORDINUL SUVERAN AL

SFINTEI FECIOARE MARIA, Str.
Carpaţilor nr, 14, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Ordinul Suveran al Sfiintei Fecioara
Maria Cavalerii Templului

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:030702; 040103;

230101; 240905; 241725; 270515;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00849
(151) 15.02.2013
(732) EMANOIL DANIEL GREGORY,

Str. Sg. Maj. Cara Anghel, nr. 10, bl.
C5, sc. 1, et. 6, ap. 28, sector 6, ,
BUUCREŞTI ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

QUB

(591) Culori revendicate:bleu
(531) Clasificare Viena:140313; 270508;

270509; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; servicii de import şi export a
produselor din clasa 32 (în special a
băuturilor); regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (în special a
băuturilor) în restaurante, baruri şi magazine
specializate.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cluburi, baruri, pub-uri, cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15.02.2013

4

(210) M 2013 01024
(151) 15.02.2013
(732) S.C. RDT MEDIA S.R.L., Str.

Eroilor Nr. 11, Judeţul Sibiu, 550361,
SIBIU ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

INOVI INTELLIGENT SURFACES

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:260709; 270515;

290112;  
(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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse

în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01017
(151) 15.02.2013
(732) NHP NATURAL HEALTH

PHARMA LTD,, Demostheni Severi
nr. 6, Clădirea Presidium, birou .21,
1080, NICOSIA CIPRU 

(540)

SUN RENAISSANCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfumerie şi cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01032
(151) 15.02.2013
(732) XIAMEN R&T PLUMBING

TECHNOLOGY CO., LTD., No. 18
Yangming Road, Haicang Xinyang
Industrial Zone, , XIAMEN CITY
TAIWAN, Republic of China (ROC)
FUJIAN PROVINCE

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

R&T

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Instalaţii de distribuire a apei; conducte de
apă pentru instalaţii sanitare; bazine cu apă
sub presiune; robinete (baterii); aparate de
colectare a apei; accesorii de reglare şi
siguranţă pentru aparatele de apă; instalaţii de
irigare, automate; fitinguri pentru baie;
instalaţii de baie, bideuri; supape de control de
nivel în rezervoare; aparate de uscare a
mâinilor pentru băi; scaune de toaletă; aparate
de tragere a apei; instalaţii de tragere a apei;
pisoare (instalaţii sanitare); instalaţii de saună;
vase de toaletă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01033
(151) 15.02.2013
(732) XIAMEN R&T PLUMBING

TECHNOLOGY CO., LTD., No. 18
Yangming Road, Haicang Xinyang
Industrial Zone, , XIAMEN CITY
TAIWAN, Republic of China (ROC)
FUJIAN PROVINCE

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

AQUATIZ

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

clase:
11 Instalaţii de distribuire a apei; conducte de
apă pentru instalaţii sanitare; bazine cu apă
sub presiune; robinete (baterii); aparate de
colectare a apei; accesorii de reglare şi
siguranţă pentru aparatele de apă; instalaţii de
irigare, automate; fitinguri pentru baie;
instalaţii de baie, bideuri; supape de control de
nivel în rezervoare; aparate de uscare a
mâinilor pentru băi; scaune de toaletă; aparate
de tragere a apei; instalaţii de tragere a apei;
pisoare (instalaţii sanitare); instalaţii de saună;
vase de toaletă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01018
(151) 15.02.2013
(732) EFFEKTEN UND FINANZ-SOFIA

AD, Tzar Osvoboditel Str. No. 8A, ,
SOFIA BULGARIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

ACHROMIN

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01019
(151) 15.02.2013
(732) EFFEKTEN UND FINANZ-SOFIA

AD, Tzar Osvoboditel Str. No. 8A, ,
SOFIA BULGARIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

ALEN MAK BULGARIA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01020
(151) 15.02.2013
(732) EFFEKTEN UND FINANZ-SOFIA

AD, Tzar Osvoboditel Str. No. 8A, ,
SOFIA BULGARIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:2819;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01021
(151) 15.02.2013
(732) EFFEKTEN UND FINANZ-SOFIA

AD, Tzar Osvoboditel Str. No. 8A, ,
SOFIA BULGARIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:2819;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01008
(151) 15.02.2013
(732) EZGIN EMRAH, Permis de şedere în

România, Bucureşti, Str. Baba Novac
nr. 8A, bl. C, ap. 120, sector 3, ,
TURCIA 

(732) AVCI IBRAHIM, Permis de Şedere
în România, Bucureşti, Str. Schitului
nr. 9, bl. 40, ap. 77, sector 3, ,
TURCIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Freddo Argento

(531) Clasificare Viena:250110; 250125;
270515; 270524;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15.02.2013

8

(210) M 2013 01022
(151) 15.02.2013
(732) EFFEKTEN UND FINANZ-SOFIA

AD, Tzar Osvoboditel Str. No. 8A, ,
SOFIA BULGARIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

POMORIN
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01025
(151) 15.02.2013
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY S.A.,
cu titlul distinctiv CHIPITA S.A.,
Km.  12 ,  Drumul  Na ţ iona l
Atena-Lamia, Metamorphossis, Attica,
14452, ATENA GRECIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

fineti

(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:020901; 270503;

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

clase:
29 Fructe conservate şi uscate şi legume
(stafide, sultane, coacăze), fructe cristalizate
(lămâi şi portocale caramelizate în coajă),
curmale, nuci, produse din cartofi de toate
tipurile şi formele (cips-uri, cartofi pai,
beţişoare, fulgi, blinele); fructe glazurate,
fructe congelate, cips-uri de fructe, jeleuri de
fructe, fructe pe bază de gustare, gemuri, gem
ghimbir, marmeladă, unt de arahide,
compoturi, aluaturi pentru felii de pâine, alune
sau nuga sau vanilie sau cu alte arome
(creme); uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Produse din cacao, produse din vanilie,
făină de grâu, făină pentru produse alimentare,
făină şi preparate din cereale (cu expecţia
produselor alimentare pentru animale),
batoane de cereale, cereale pe bază de gustare,
cereale preparate pentru consumul uman (fulgi
de ovăz şi cele realizate din alte cereale),
alimente făinoase, amestecuri pregătite pentru
coacerea pâinii, prăjituri, mici produse de
patiserie, clătite, pastă de tort, praf de tort,
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri,
prăjituri de orez, orez pe bază de gustare,
arome pentru prăjituri, pâine, chifle, pesmet,
produse de panificaţie de toate tipurile
(cips-uri, beţişoare), napolitane, napolitane
rulou umplute cu alune sau nuga sau cremă de
cacao sau vanilie, rulouri elveţiene, croissante,
pesmeţi, prăjituri, biscuiţi, produse de
patiserie şi cofetărie, produse de patiserie cu
nuci, marţipan.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01026
(151) 15.02.2013
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY S.A.,
cu titlul distinctiv CHIPITA S.A.,
Km.  12 ,  Drumul  Na ţ iona l
Atena-Lamia, Metamorphossis, Attica,
14452, ATENA GRECIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

FINETI

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

29 Fructe conservate şi uscate şi legume
(stafide, sultane, coacăze), fructe cristalizate
(lămâi şi portocale caramelizate în coajă),
curmale, nuci, produse din cartofi de toate
tipurile şi formele (cips-uri, cartofi pai,
beţişoare, fulgi, blinele); fructe glazurate,
fructe congelate, cips-uri de fructe, jeleuri de
fructe, fructe pe bază de gustare, gemuri, gem
ghimbir, marmeladă, unt de arahide,
compoturi, aluaturi pentru felii de pâine, alune
sau nuga sau vanilie sau cu alte arome
(creme); uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Produse din cacao, produse din vanilie,
făină de grâu, făină pentru produse alimentare,
făină şi preparate din cereale (cu expecţia
produselor alimentare pentru animale),
batoane de cereale, cereale pe bază de gustare,
cereale preparate pentru consumul uman (fulgi
de ovăz şi cele realizate din alte cereale),
alimente făinoase, amestecuri pregătite pentru
coacerea pâinii, prăjituri, mici produse de

patiserie, clătite, pastă de tort, praf de tort,
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri,
prăjituri de orez, orez pe bază de gustare,
arome pentru prăjituri, pâine, chifle, pesmet,
produse de panificaţie de toate tipurile
(cips-uri, beţişoare), napolitane, napolitane
rulou umplute cu alune sau nuga sau cremă de
cacao sau vanilie, rulouri elveţiene, croissante,
pesmeţi, prăjituri, biscuiţi, produse de
patiserie şi cofetărie, produse de patiserie cu
nuci, marţipan.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01023
(151) 15.02.2013
(732) NECULAI LUPU, Str. Mihail

Kogălniceanu nr. 32, bl. J, sc. A, et. 3,
ap. 11, Judeţul Iaşi, , PAŞCANI
ROMANIA 

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

(540)

aprodex

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260407; 270507;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
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ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
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
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de

refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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 mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01034
(151) 15.02.2013
(732) S.C. INTEGRATED BUSINESS

CENTER S.R.L., Str. Remus nr. 7A,
ap. 2, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

isoLEX customer relationship
management

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270503;

270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
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 01009
(151) 15.02.2013
(732) BRATILOVEANU MIHAI IONUT,

B-dul Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2, et.
7, ap. 61, sector 3, 030961,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZIUA NATURE

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;

270517; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01035
(151) 15.02.2013
(732) C H I T I C

CRISTIAN-CONSTANTIN, Str.
Izvorul Crişului nr. 15, bl. A8, sc. A,
et. 3, ap. 12, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TODA INTERNATIONAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01027
(151) 15.02.2013
(732) S.C. METAL IG S.R.L., Calea Turzii

nr. 199, ap. 13, judeţul Cluj, 400495,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ

(540)

METAL IG

  
(531) Clasificare Viena:260518; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; artificii.
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; pensule; maşini de scris şi
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articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale didactice sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01036
(151) 15.02.2013
(732) S.C. OTTER DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Industriilor nr. 10, Judeţul
Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

EPICA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01010
(151) 15.02.2013
(732) ARPAD NAGY, Str. Lăcătuşilor nr.

5, Jud. Harghita, , ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

NAGY LAK

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

43 Servicii de specifice de cazare temporară,
inclusiv rezervări la pensiuni, închirierea de
cazări temporare (apartamente, vile), cafenele,
restaurante, restaurante cu auto-servire,
snack-bar-uri, hoteluri, moteluri, hosteluri,
închirierea scaunelor, meselor, feţelor de
masă, paharelor, închirierea sălilor de şedinţă,
catering de alimente şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01028
(151) 15.02.2013
(732) ALEXANDRU SERGIU BOGDAN,

Intr. Pârcălabului nr. 3, bl. 3, sc. C, ap.
23, judeţul Bistriţa-Năsăud, 420090,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

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

clase:
38 Servicii de comunicare vituală prin
intermediul site-urilor, transmitere şi
comunicare de mesaje; căsuţă de mail; transfer
electronic de date/fişiere; servicii de chat;
forumuri de discuţii.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01011
(151) 15.02.2013
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMĂNESCU, Str .  Muzeul
Zambaccian nr. 34, sc.B, parter, apt.3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

VINAROM

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

1 Produse chimice pentru industrie, răşini
artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută; preparate pentru călire şi lipirea
metalelor; tananţi; adezivi folosiţi în industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziuni 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 2013 01012
(151) 15.02.2013
(732) O-MAC PADURE & GRADINA

S.R.L., Str. Depozitelor nr. 27, et. 1,
corp C2, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)

MO-MAC p&g APOLLO

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : n e g r u ,
galben-portocaliu

(531) Clasificare Viena:260201; 260306;
260418; 270511; 290112;  

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi.
7 Maşini şi maşini unelte pentru agricultură,
cum ar fi motocultivatoarele.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 4 şi 7 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export având ca obiect produsele din
clasele 4 şi 7.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01013
(151) 15.02.2013
(732) ZAMFIR FLORIN IOAN, Str.

Nicoriţa nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 3, ap.
15, Judeţul Iaşi, 700397, IAŞI
ROMANIA 

(540)

mediator ZFi

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020916; 270515;

270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 01039
(151) 15.02.2013
(732) S.C. SMARALD SECURITY

S.R.L., Str. Cristur nr. 369A, judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

(540)

SMARALD SECURITY

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01031
(151) 15.02.2013
(732) S.C. GUERRILLA CULT S.R.L.,

Aleea Mizil nr. 9, ap. 46, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

restaurant Danke Bavaria best chef
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(591) Culori revendicate:albastru, negru,
roşu, alb, galben, gri

(531) Clasificare Viena:020111; 050320;
110105; 110305; 250119; 270515;
290115; 

 

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜


