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Publicate în 23.10.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

06751
16.10.2013 S.C. OTTER DISTRIBUTION

S.R.L.
ZODIACO

2 M 2013
07352

16.10.2013 BALABAN DAN F{URAR ROÔU DE CEPTURA
Feteasc| Neagr| Merlot Cabernet
Sauvignon 2008

3 M 2013
07353

16.10.2013 BALABAN DAN F{URAR ALB DE CEPTURA
Sauvignon Blanc Feteasc| Alb|
Riesling 2009

4 M 2013
07354

16.10.2013 S.C. YOUR STUFF S.R.L. animark

5 M 2013
07355

16.10.2013 ARDUINI MARIELLA MARIELLA BURANI

6 M 2013
07356

16.10.2013 S.C. LMS PLASTIC SURGERY
CLINIQUE S.R.L.

Z Clinica Zetta

7 M 2013
07357

16.10.2013 DINOIU BOGDAN ALEXANDRIU Conacul Ursului

8 M 2013
07358

16.10.2013 ROATA PALADE ANA-MARIA stiinta jocului jocurile stiintei

9 M 2013
07359

16.10.2013 S.C. PRIVO IN S.R.L. HOTEL PRIVO

10 M 2013
07360

16.10.2013 MIRELA ZAHARIA CitySmile

11 M 2013
07361

16.10.2013 FEEDBACK TRAYER, S.L. ADMAGRA

12 M 2013
07362

16.10.2013 S.C. GLANZ S.R.L. GLANZ

13 M 2013
07364

16.10.2013 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. Salestrack

14 M 2013
07365

16.10.2013 S.C. DOMALEX NET S.R.L. CEConect

15 M 2013
07366

16.10.2013 ALBERT-ANI SEBASTIAN KROM safety

16 M 2013
07367

16.10.2013 CIONTU TEODOR PULSUL TEHNOLOGIEI

17 M 2013
07368

16.10.2013 DINC{ ANCU TRADIÚIE ÔI S{N{TATE A.D.
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

18 M 2013
07369

16.10.2013 S.C. BENEVO MANAGEMENT
SERVICES S.R.L.

MALL OF ROMANIA

19 M 2013
07370

16.10.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. iÔlag|r

20 M 2013
07371

16.10.2013 S.C. THINKX INCUBATOR
S.R.L.

Food 24 Alege. Comand|. M|nânc|.

21 M 2013
07372

16.10.2013 SAI ERSTE ASSET
MANAGEMENT S.A.

NOI PUNEM ÎN VALOARE
PERFORMANÚA

22 M 2013
07373

16.10.2013 S.C. MAXIMUM LOGISTIC ART
S.R.L.

LogiMax Maximum Logistic Art
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(210) M 2013 06751
(151) 16.10.2013
(732) S.C. OTTER DISTRIBUTION

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

(540)

ZODIACO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07366
(151) 16.10.2013
(732) ALBERT-ANI SEBASTIAN, Bd.

Alexandru Vlahuţă nr. 36, bl. 118, sc.
B, ap. 3, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

KROM safety

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:241513; 260201;

270508; 290104;  

(511) Produse şi/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 2013 07367
(151) 16.10.2013
(732) CIONTU TEODOR, Şos. Panduri nr.

17, bl. P10, sc. 1, ap. 2, parter, sector
5, 050653, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

PULSUL TEHNOLOGIEI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Furnizare de publicaţii electronice
nedescărcabile; organizarea şi susţinerea de
seminarii, colocvii, congrese, conferinţe;
producţii de film; producere de programe de
televiziune şi radio; servicii prestate de
reporterii de ştiri; organizarea de activităţi
culturale, educative şi de divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
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210) M 2013 07352
(151) 16.10.2013
(732) BALABAN DAN, 4330 48TH Street,

Apt. 6F, NY 11104, LONG ISLAND
CITY S.U.A. New York

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

FĂURAR ROŞU DE CEPTURA Fetească
Neagră Merlot Cabernet Sauvignon 2008

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:130101; 130103;

270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07368
(151) 16.10.2013
(732) DINCĂ ANCU, Str. Mănăstirea Putna

nr. 17, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRADIŢIE ŞI SĂNĂTATE A.D.

(591) Culori revendicate:violet, auriu
 (531) Clasificare Viena:241325; 260118;

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

clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; organizarea de
manifestări expoziţionale cu scop comercial.
39 Activităţi specifice agenţiilor de turism şi
tur-operatorilor, servicii de rezervare şi
asistenţă turistică, activităţi hoteliere cuprinse
în această clasă.
41 Producţie cinematografică, video şi de
programe de televiziune, înregistrări audio şi
activităţi de editare muzicală, difuzare şi
transmitere de programe audio, video,
audio-video şi online, editare şi creaţie grafică
în domeniul muzical.
42 Servicii informatice.
43 Servicii hoteliere cuprinse în această clasă
(alimentaţie publică); servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07353
(151) 16.10.2013
(732) BALABAN DAN, 4330 48TH Street,

Apt. 6F, NY 11104, LONG ISLAND
CITY S.U.A. New York

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

FĂURAR ALB DE CEPTURA Sauvignon
Blanc Fetească Albă Riesling 2009

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:130101; 260418;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07354
(151) 16.10.2013
(732) S.C. YOUR STUFF S.R.L., Str.

Bisericii nr. 50, Judeţul Ilfov, ,
TAMASI ROMANIA 

(540)

animark

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,
bleu

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030108;

030124; 030721; 270524; 290113;  
(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.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 16.10.2013

6

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, materiale de umplutură, materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile, cuverturi de pat
şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale, malţ.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07369
(151) 16.10.2013
(732) S.C. BENEVO MANAGEMENT

SERVICES S.R.L., Str. Petre
Aurelian nr. 42, parcela D, et. 1, ap. 9,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MALL OF ROMANIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,

fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru picturi, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
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.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 16.10.2013

7

altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă, maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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 şi
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
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
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.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
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 în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
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nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, 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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
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 de 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 07370
(151) 16.10.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

iŞlagăr
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07359
(151) 16.10.2013
(732) S.C. PRIVO IN S.R.L., Str.

Gheorghe Doja nr. 27, judeţul Mureş,
5 4 0 3 5 4 ,  T Â R G U  M U R E Ş
ROMANIA 

(540)

HOTEL PRIVO
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07355
(151) 16.10.2013
(732) ARDUINI MARIELLA, Via

Aspromonte 15, CAVRIAGO, ,
REGGIO EMILIA ITALIA 

(740) S.C. IACOBINI & CO. CONSILIERI
IN DREPTUL DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Calea
Moşilor nr. 258, bl. 4 bis, ap. 22,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MARIELLA BURANI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Sutiene: corsete (lenjerie de corp); tricouri
fără mâneci; body-uri (lenjerie de corp dintr-o
bucată) (articole de îmbrăcăminte); jupe;
articole de îmbrăcăminte mulate pe corp;
cămăşi de noapte; pijamale; halate de casă;
pulovere; halate de baie, bikini; costume de
baie; şorturi de baie; căşti de baie; mănuşi
(articole de îmbrăcăminte), cardigane; jerseuri
(articole de îmbrăcăminte); cravate; papioane;
fulare; şaluri; eşarfe (articole de
îmbrăcăminte); saronguri; pareo de plajă;
eşarfe de îmbrăcăminte; benzi de purtat pe
mână (articole de îmbrăcăminte); benzi de cap
(articole de îmbrăcăminte); manşoane pentru
urechi (articole de îmbrăcăminte); manşoane
(articole de îmbrăcăminte) batice; pulovere;
seturi din două piese (jerseu şi tricou cu
mânecă scurtă); şosete; ciorapi; colanţi
(hamleţi); pantaloni; pantaloni de lână; fuste
din tricot uşoare; fuste din tricot; jachete
(articole de îmbrăcăminte); jachete groase,
jachete groase cu căptuşeală detaşabilă;
jachete subţiri; vestoane; vestoane cu
căptuşeală detaşabilă; cămăşi; cămăşi de
sport; îmbrăcăminte pentru gimnastică; cămăşi
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bărbăteşti de seară; cămăşi de polo; maieuri;
maieuri de copii; veste; jiletci; jiletci tricotate,
jiletci cu căptuşeală detaşabilă; bluze
(pulovere); treninguri; pantaloni sau complete
din pânză drill: bluze; blugi; chiloţi de damă;
izmene; pantaloni de trening; talonete pentru
ciorapi; boxeri; chiloţi tanga; bermude;
şorturi; tricouri; bluze de trening-hanorace;
şaluri; costume; rochii; rochii dintr-o singură
piesă; rochii de seară; rochii tricotate; rochii
din tricot; pelerine; canadiene; paltoane;
hanorace, haine; trenduri; curele (articole de
îmbrăcăminte); bretele; pantaloni pentru
bebeluşi; (articole de îmbrăcăminte); bavete,
nu din hârtie; trusouri pentru copii (articole de
îmbrăcăminte); costume de dans; costume de
bal mascat; jartiere; salopete; pantofi; pantofi
de sport; pantofi de gimnastică; pantofi de
plajă; galoşi; cizme; papuci; papuci de baie;
sandale; sandale de baie; încălţăminte sportive
uşoară; pantofi cu tocuri; tocuri pentru pantofi
şi cizme; branţuri; vârfuri pentru încălţăminte;
tălpi pentru încălţăminte; căpute pentru
încălţăminte; pălării; căciuli (acoperăminte
pentru cap); berete; bandane (fulare);
lavaliere; cozoroace; parasolare (articole de
purtat pe cap); căşti pentru duş; căşti pentru
înot; articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
pălării, bonete, broboade.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07371
(151) 16.10.2013
(732) S.C. THINKX INCUBATOR S.R.L.,

Şos. Mihai Bravu nr. 440, bl. V12, sc.
1, et. 7, ap. 30, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Food 24 Alege. Comandă. Mănâncă.
  
(531) Clasificare Viena:110102; 110104;

110320; 270508; 270711;  
(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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
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aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 07360
(151) 16.10.2013
(732) MIRELA ZAHARIA, Str. Drumul

Negru nr. 54E, judeţul Ilfov, 077191,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

CitySmile
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale în domeniul
stomatologiei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07372
(151) 16.10.2013
(732) S A I  E R S T E  A S S E T

MANAGEMENT S.A., Str. Uruguay
nr. 14, sector 1, 011445, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NOI PUNEM ÎN VALOARE
PERFORMANŢA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07373
(151) 16.10.2013
(732) S.C. MAXIMUM LOGISTIC ART

S.R.L., Str. Sirenelor nr. 27, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LogiMax Maximum Logistic Art

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
alb
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 (531) Clasificare Viena:270508; 270512;
290113;  

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

39 Servicii de transport rutier de mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07361
(151) 16.10.2013
(732) FEEDBACK TRAYER, S.L., C.C.

Monte Claro, L-16,, , Pozuelo de
Alarcon (Madrid) SPANIA 

(740) S.C. PATENTMARK S.R.L., Str. Dr.
N. Turnescu nr. 2, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

ADMAGRA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, produse sanitare
pentru uz medical; substanţe dietetice pentru
uz medical, hrană pentru sugari; preparate cu
vitamine; plasturi, materiale pentru pansat;
dezinfectanţi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07356
(151) 16.10.2013
(732) S.C. LMS PLASTIC SURGERY

CLINIQUE S.R.L., Str. Aviator
Vasile Traian nr. 80, ap. 4, sector 1,
012082, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Z Clinica Zetta

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 199
C)

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

clase:
44 Servicii de chirurgie plastică şi
microchirurgie reconstructivă. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07362
(151) 16.10.2013
(732) S.C. GLANZ S.R.L., Str. Mikszath

Kalman nr.37bis, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

GLANZ

(591) Culori revendicate:albastru, argintiu
  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

270503; 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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

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 07364
(151) 16.10.2013
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Capitan Tomida nr. 3, jud. Iasi,
700496, IAŞI ROMANIA 

(540)

Salestrack
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07357
(151) 16.10.2013
(732) DINOIU BOGDAN ALEXANDRIU,

Str. Roşia Montana nr. 1, bl. 17, sc. 2,
et. 7, ap. 70, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Conacul Ursului
  
(531) Clasificare Viena:020919; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07358
(151) 16.10.2013
(732) ROATA PALADE ANA-MARIA,

Aleea Baraj Lotru nr. 2A, bl. N23, sc.
1, ap. 7, ap. 28, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

stiinta jocului jocurile stiintei

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

  
(531) Clasificare Viena:011301; 040521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07365
(151) 16.10.2013
(732) S.C. DOMALEX NET S.R.L., Str.

Independenţei nr. 16, bl. 16, sc. B, ap.
31, judeţul Hunedoara, , CĂLAN
ROMANIA 

(540)

CEConect
 
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de vânzare prin intermediul
internetului.

˜˜˜˜˜˜˜


