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Publicate în 27.02.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

01029
20.02.2013 REGIA AUTONOMA

MONITORUL OFICIAL
MONITORUL OFICIAL AL
ROMÂNIEI

2 M 2013
01030

20.02.2013 REGIA AUTONOMA
MONITORUL OFICIAL

MO MONITORUL OFICIAL

3 M 2013
01131

20.02.2013 ASOCIATIA EUROSCHOOL EuroKid

4 M 2013
01132

20.02.2013 S.C. GLOBAL CONS INC S.R.L. RN RIGHT NUMBERS

5 M 2013
01134

20.02.2013 S.C. EUROPARTENER S.R.L. EUROPARTENER

6 M 2013
01135

20.02.2013 S.C. LOGITRANS S.R.L. Logitrans Romania

7 M 2013
01136

20.02.2013 S.C. DBV RESEARCH S.R.L. TRIVOL

8 M 2013
01137

20.02.2013 ASOCIATIA ÔCOALA DE
VALORI

grow practice, learn, step up!

9 M 2013
01138

20.02.2013 BUCUR MIHAI ADRIAN Crime Scene CLEANING

10 M 2013
01139

20.02.2013 S.C. IJARUL S.R.L. Miel de Carne Transilvan IJARUL -
Transylvanian Lamb IJARUL

11 M 2013
01140

20.02.2013 S.C. FAIGHEODRA TRADE
S.R.L.

FGK

12 M 2013
01141

20.02.2013 S.C. AMA OPTIMEX S.R.L. SCAPA DE OCHELARI

13 M 2013
01142

20.02.2013 S.C. INDCARF S.A. CASA MUSCELEAN{ Bun|t|Ûi
alese, de prin sate culese

14 M 2013
01143

20.02.2013 S.C. INDCARF S.A. CASA MUSCELEAN{

15 M 2013
01144

20.02.2013 S.C. INTEGRA GUARD S.R.L. INTEGRA GUARD SIGURANÚ{
F{R{ COMPROMIS

16 M 2013
01145

20.02.2013 L.E.A. GUARD S.R.L. L.E.A. GUARD

17 M 2013
01146

20.02.2013 ASOCIATIA BISERICA
ADORAM

adoram
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18 M 2013
01147

20.02.2013 CRIZBASAN EMANOIL DORIN FANTANA ALBA

19 M 2013
01148

20.02.2013 S.C. LORA GRUP S.R.L. Fresh Corner

20 M 2013
01149

20.02.2013 ASOCIATIA SOMELIERILOR
DIN ROMANIA

SOMELIER EMERITUS

21 M 2013
01150

20.02.2013 S.C. EUROCLINIC 2002 S.R.L. HAIR CLINIC by Dr. Irinel Nedelcu

22 M 2013
01151

20.02.2013 OMA VISION PROJECTS S.R.L. BUCURESTIUL CREATIV

23 M 2013
01152

20.02.2013 S.C. INNER CHI NATURE S.R.L. BIOZIN

24 M 2013
01153

20.02.2013 NEACSU MIHAI-AUREL Global Advisory

25 M 2013
01154

20.02.2013 NEACSU MIHAI-AUREL OpenLaw

26 M 2013
01155

20.02.2013 NEACSU MIHAI-AUREL Resolv

27 M 2013
01156

20.02.2013 IFTODE SORIN VIOREL universal-construct business &
technology

28 M 2013
01157

20.02.2013 IFTODE SORIN VIOREL CAMELEON Uni system,
termosistem

29 M 2013
01158

20.02.2013 IFTODE SORIN VIOREL PROFESSIONALS Tools and
experience

30 M 2013
01159

20.02.2013 IFTODE SORIN VIOREL Gpard business quality

31 M 2013
01160

20.02.2013 ALBERT-ANI SEBASTIAN KROM safety

32 M 2013
01161

20.02.2013 ALBERT-ANI SEBASTIAN TATUU Linii profesionale de aplicare

33 M 2013
01162

20.02.2013 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

K Classic Countryside

34 M 2013
01163

20.02.2013 S.C. AUTO GROUP CMB S.R.L. UTB UNIVERSAL TRACTOR

35 M 2013
01164

20.02.2013 S.C. AUTO GROUP CMB S.R.L. UTB TRACTOR PARTS

36 M 2013
01165

20.02.2013 S.C. AUTO GROUP CMB S.R.L. UTB ROMANIA
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37 M 2013
01166

20.02.2013 VINULESCU MIHAIL AlianÛa CreÕtin Ortodox| România

38 M 2013
01167

20.02.2013 VINULESCU MIHAIL AlianÛa InternaÛional| CreÕtin
Ortodox|

39 M 2013
01168

20.02.2013 VINULESCU MIHAIL Partidul Dreptei CredinÛe

40 M 2013
01169

20.02.2013 IGUARD 24/7 S.R.L. i GUARD 24/7

41 M 2013
01170

20.02.2013 S.C. RCS & RDS S.A. DIGIPEDIA

42 M 2013
01171

20.02.2013 GARDUS RARES ALEXANDRU gheÛarul

43 M 2013
01172

20.02.2013 S.C. APPLE MEDIA S.R.L. coala

44 M 2013
01173

20.02.2013 S.C. CIM SECURITY S.R.L. CIM Security
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(210) M 2013 01029
(151) 20.02.2013
(732) R E G I A  A U T O N O M A

MONITORUL OFICIAL, Str.
Parcului nr. 65, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MONITORUL OFICIAL AL
ROMÂNIEI
  
(531) Clasificare Viena:030102; 240109;

270507; 270511; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri, articole de legătorie, forme de
tipar, caractere tipografice, publicaţii (colecţii
periodice, tematice). 
35 Procesarea cuvintelor (redactare,
tehnoredactare, tratament de texte, editare).
40 Tipărire offset/digital.
41 Publicarea textelor, cărţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01030
(151) 20.02.2013
(732) R E G I A  A U T O N O M A

MONITORUL OFICIAL, Str.
Parcului nr. 65, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MO MONITORUL OFICIAL

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:200701; 270508;

270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri, articole de legătorie, forme de
tipar, caractere tipografice, publicaţii (colecţii
periodice, tematice). 
35 Procesarea cuvintelor (redactare,
tehnoredactare, tratament de texte, editare).
40 Tipărire offset/digital.
41 Publicarea textelor, cărţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01165
(151) 20.02.2013
(732) S.C. AUTO GROUP CMB S.R.L.,

Str. Câmpul Liniştii nr. 5, Judeţul
Arad, 310349, ARAD ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALĂ - IONDA, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl.8, ap.50,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

UTB ROMANIA
  
(531) Clasificare Viena:260506; 270510;

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

clase:
35 Afaceri comerciale; servicii de
import-export; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse a
pieselor auto şi accesoriilor acestora (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; (comerţ intern şi
internaţional); publicitate, reclamă comercială,
demonstraţii si probe, tranzacţii comerciale,

oferte, licitaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitare de piese
auto şi accesorii auto şi de piese şi accesorii
pentru tractoare, maşini agricole şi remorci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01166
(151) 20.02.2013
(732) VINULESCU MIHAIL, Str. Crinului

nr. 82, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Alianţa Creştin Ortodoxă România

(591) Culori revendicate:gri, alb, grena,
negru

  
(531) Clasificare Viena:230101; 240113;

241302; 241324; 290114;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01145
(151) 20.02.2013
(732) L.E.A. GUARD S.R.L., Str. Hristo

Botev, nr. 18, camera nr. 4, Jud.
Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA 

(540)

L.E.A. GUARD

(591) Culori revendicate:verde, negru

 (531) Clasificare Viena:011503; 260113;
260118; 270515; 290112;  

(511) Produse şi/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.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Creare şi menţinere pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01146
(151) 20.02.2013
(732) A S O C I A T I A  B I S E R I C A

ADORAM, Str. Feleacului nr. 1, ap.
8, Jud. Arad, 310396, ARAD
ROMANIA 

(540)

adoram
  
(531) Clasificare Viena:040102; 040103;

040505; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01167
(151) 20.02.2013
(732) VINULESCU MIHAIL, Str. Crinului

nr. 82, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Alianţa Internaţională Creştin Ortodoxă

(591) Culori revendicate:albastru, grena
  
(531) Clasificare Viena:230101; 241325;

270515; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01168
(151) 20.02.2013
(732) VINULESCU MIHAIL, Str. Crinului

nr. 82, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Partidul Dreptei Credinţe

(591) Culori revendicate:gri, alb, negru, bej
  
(531) Clasificare Viena:020916; 241302;

241324; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01148
(151) 20.02.2013
(732) S.C. LORA GRUP S.R.L., Str.

Constantin Aricescu, nr. 14, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fresh Corner

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:050711; 050722;

270301; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Sucuri de portocale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01169
(151) 20.02.2013
(732) IGUARD 24/7 S.R.L., Intrarea Arh.

Cornel Liuba nr. 13, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

i GUARD 24/7
  
(531) Clasificare Viena:240115; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01170
(151) 20.02.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
DIGIPEDIA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01149
(151) 20.02.2013
(732) ASOCIATIA SOMELIERILOR

DIN ROMANIA, Str. Alexandru Ioan
Cuza nr. 64, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

SOMELIER EMERITUS
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01150
(151) 20.02.2013
(732) S.C. EUROCLINIC 2002 S.R.L., Str.

Virtuţii nr. 15, bl. R6A, sc. 4, ap. 100,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HAIR CLINIC by Dr. Irinel Nedelcu

(591) Culori revendicate:verde, maro, negru
  (531) Clasificare Viena:020101; 020123;

020302; 020323; 050116; 270515;
290113;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01151
(151) 20.02.2013
(732) OMA VISION PROJECTS S.R.L.,

Aleea Circului nr. 2, bl. 2, sc. 2, et. 3,
ap. 20, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

BUCURESTIUL CREATIV
 
(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
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01171
(151) 20.02.2013
(732) GARDUS RARES ALEXANDRU,

Calea Călăraşilor nr. 168, bl. 55, ap.
25, sector 3, 030629, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

gheţarul

(591) Culori revendicate:bleu
  
(531) Clasificare Viena:270503; 270510;

270511; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01152
(151) 20.02.2013
(732) S.C. INNER CHI NATURE S.R.L.,

Str. Poligonului f.n, judeţul Prahova, ,
BOLDEŞTI-SCAIENI ROMANIA 

(540)

BIOZIN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
substanţe dietetice de uz medical; alimente
pentru sugari; suplimente dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01153
(151) 20.02.2013
(732) NEACSU MIHAI-AUREL, Aleea

Botorani nr. 4, bl. v82, sc. 2, et. 5, ap.
54, sector 5, 050814, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Global Advisory
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01154
(151) 20.02.2013
(732) NEACSU MIHAI-AUREL, Aleea

Botorani nr. 4, bl. v82, sc. 2, et. 5, ap.
54, sector 5, 050814, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OpenLaw
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01172
(151) 20.02.2013
(732) S.C. APPLE MEDIA S.R.L., Str.

Toamnei nr. 9, bl. 4, sc. B, ap. 6,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

coala

(531) Clasificare Viena:200525; 270502;
270503;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie, papetărie, produse de carton şi
hârtie imprimate; articole pentru legătorie,
fotografii, adezivi (substanţe de lipit) 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 ambalare
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; diverse tipărituri, publicaţii
periodice.
28 Cărţi de joc.
35 Activităţi de intermedieri în comerţul cu
ridicata pentru produse diverse (produse de
birotică, papetărie, imprimante, softuri,
aparatură de telefonie mobilă, consumabile şi
pentru aceste piese de schimb) precum şi
comerţ cu amănuntul în magazine specializate
a produselor enumerate mai sus; comerţ cu
amănuntul în magazine nespecializate cu
vânzare predominantă  de produse
nealimentare; publicitate, gestionarea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou; creaţii
publicitare, tratamentul textelor, materiale
promoţionale, gestionarea de spaţii proprii de
publicitate în special comerţ cu produse
tipografice.
40 Inscripţionare pe suport magnetic,
imprimare digitală, tipărire, machetare,
scanare, selecţie de culoare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01131
(151) 20.02.2013
(732) ASOCIATIA EUROSCHOOL, Str.

Alunişului nr. 125, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EuroKid

(591) Culori revendicate:albastru, mov
  
(531) Clasificare Viena:020523; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01155
(151) 20.02.2013
(732) NEACSU MIHAI-AUREL, Aleea

Botorani nr. 4, bl. v82, sc. 2, et. 5, ap.
54, sector 5, 050814, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Resolv

 511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01173
(151) 20.02.2013
(732) S.C. CIM SECURITY S.R.L., Str.

Izvorului nr. 55/B, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

CIM Security

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
alb, auriu

  
(531) Clasificare Viena:240103; 240115;

270502; 270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01159
(151) 20.02.2013
(732) IFTODE SORIN VIOREL, Bdul.

Galaţi nr. 21, bl. R4, sc. 1, et. 3, ap.
14, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

Gpard business quality

(591) Culori revendicate:negru, portcaliu
  
(531) Clasificare Viena:030116; 261525;

270515; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01132
(151) 20.02.2013
(732) S.C. GLOBAL CONS INC S.R.L.,

Str. Traian nr. 166, sector 2, 24045,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RN RIGHT NUMBERS

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

270522; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii profesionale de asistenţă directă
pentru operaţii sau funcţii ale unor
întreprinderi comerciale.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01134
(151) 20.02.2013
(732) S.C. EUROPARTENER S.R.L., Sat

Uricani, judeţul Iaşi, , COMUNA
MIROSLAVA ROMANIA 

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

(540)

EUROPARTENER

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:241521; 261125;

270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01135
(151) 20.02.2013
(732) S.C. LOGITRANS S.R.L., Str.

Bistriţei nr. 8, bl. F27, sc. B, et. 3, ap.
3 2 ,  j u d e ţ u l  N e a m ţ ,  ,
PIATRA-NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

Logitrans Romania

(591) Culori revendicate:roşu
 
(531) Clasificare Viena:210113; 270503;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01161
(151) 20.02.2013
(732) ALBERT-ANI SEBASTIAN, B-dul

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

(540)

TATUU Linii profesionale de aplicare

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

 
(531) Clasificare Viena:250706; 260106;

270504; 270508; 270509; 290113;  

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

1 Produse chimice destinate industriei, 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 folosiţi în
industriei.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă

de foiţe şi sub formă de folie sau pulbere
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01139
(151) 20.02.2013
(732) S.C. IJARUL S.R.L., Stâna

Ecologică Ijarul fn, zona Coasta
Luncii, comuna Capusu Mare, judeţul
Cluj, , LOCALITATEA AGARBICIU
ROMANIA 

(540)

Miel de Carne Transilvan IJARUL -
Transylvanian Lamb IJARUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 şelarie.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mîncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01162
(151) 20.02.2013
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(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)

K Classic Countryside
(300) Prioritate invocată:
 302012045924.2/24.08.2012/DE
  
(531) Clasificare Viena:020711; 260416;

260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Preparate de fertilizare; humus; compost;
preparate pentru ameliorarea solului; produse
chimice pentru horticultură cu excepţia
fungicidelor, ierbicidelor, insecticidelor şi
paraziticidelor; guano.
4 Aprinzătoare pe bază de cărbune sub formă
de horn, aprinzătoare, aprinzătoare pentru
grătare barbeque; combustibili pentru grătare
barbeque; brichete pentru grătare barbeque;
cărbune de lemn pentru grill; lumânări;
dispozitive de aprindere a focului; alcool
metilic; brichete de lemn; cărbune

(combustibil); petrol, brut sau rafinat; brichete
de turbă (combustibil).
5 Fungicide, ierbicide, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; repelenţi
pentru insecte; insecticide; algicide.
6 Plase de insecte metalice pentru uşi şi
ferestre; sere din metal; rame metalice pentru
sere; dispozitive de deschidere a ferestrelor
neelectrice din metal; console din metal pentru
rafturi; cutii de scule din metal, goale;
chioşcuri de grădină din metal; bazine
(structura) din metal; piscine (structuri
metalice); recipiente de compostare din metal;
piste metalice, cadre şi console pentru plante
şi flori; ţăruşii de corturi din metal;
protectoare de arbori din metal; învelitori
pentru acoperişuri din metal; fire din metal
pentru a fi folosite la legare; scări din metal;
pridvoare din metal (construcţii).
7 Unelte electrice pentru grădinărit, în special
aparate de adunat frunzele cu vacuum, maşini
de tuns iarba, foarfece de grădină pentru tuns
iarba, maşini de tuns iarba pe care le poţi
încăleca, freze, ferăstraie cu lanţ; sol şi aparate
mecanice de cultivare a solului şi a gazonului;
pompe de apă, în special, pompe de iaz,
pompe de apă de uz casnic; spălătoare sub
presiune mare; maşini pentru măturat; aparate
(maşini) pentru îndepărtarea zăpezii;
dispozitive electrice de deschidere a
ferestrelor; maşini de curăţat piscine; maşini
de răspândire a fertilizatorilor.
8 Unelte manuale pentru grădinărit; aparate şi
excavatoare operate manual pentru
întreţinerea şi curăţarea iazurilor; aparate
operate manual pentru întreţinerea iazurilor;
cu ţ i t e  de  buzunar  cu  accesor i i
multifuncţionale; bricege; tacâmuri (cuţite,
furculiţe, linguri); burdufuri pentru şemineu
(unelte de mână); vaporizatoare de insecticid
(unelte de mână).
9 Întrerupătoare temporizate mecanice,
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electrice şi electronice; întrerupătoare
electrice, dispozitive de siguranţă pentru
pompe, senzori de umiditate; aparate de
control a irigaţiilor electrice şi electronice;
instalaţii fotovoltaice; termometre.
11 Aparate pentru prăjit, grătare cu gaz,
grătare cu cărbune; aparate şi maşini pentru
purificarea apei, filtre (părţi ale instalaţiilor de
uz casnic); instalaţii de conducte cu apă;
distribuitori de apă şi duze de apă părţi ale
instalaţiilor de conducte cu apă, fântâni
arteziene cu apă şi lumină, sprinklere de apă,
pulverizatoare de apă, dispozitive pentru duş;
instalaţii de irigare (incluse în clasa 11);
unităţi de iluminat, lămpi, felinare în special
pentru grădină, inclusiv pentru iazuri, becuri;
fântâni ornamentale; sisteme de apă pentru uz
casnic; aparate de filtrare părţi ale instalaţiilor
de uz casnic sau industrial; aparate pentru
tratarea apei, aeratoare de apă; instalaţii de
aerisire şi părţi ale acestora; instalaţii pentru
încălzirea piscinelor; aparate de clorurare
pentru piscini; filtre pentru piscini; bazine din
plastic pentru iaz, cascade şi cursuri de apă
artificiale; dispozitive flexibile şi rigide din
material plastic, marcaje pentru iazuri;
membrane impermeabile pentru iazuri
(neţesute) din material plastic; şeminee
electrice; radiatoare cu gaz; şeminee; lămpi de
furtună; felinare pentru iluminat; felinare
electrice chinezeşti; lanterne chinezeşti;
unităţi de iluminat solare; lămpi pentru
iluminatul exterior; seturi decorative pentru
iluminat; aragazuri; cutii electrice pentru
răcire; toalete portabile.
12 Cărucioare pentru furtun (cu mijloace
derulatoare pentru furtunuri).
16 Feţe de masă din hârtie.
17 Conducte flexibile din plastic; furtun
pentru udare; garnituri; furtun de cuplare, în
principal nemetalice; piese de cuplare şi
conectori, în principal nemetalice, pentru

conectarea furtunurilor la aparate de udare;
materiale de filtrare (incluse în clasa 17);
fitinguri pentru ţevi şi furtunuri, în principal
nemetalice.
18 Parasolare; umbrele; genţi pentru excursii
cu cortul.
19 Plase de insecte (nemetalice); grădini de
iarnă (structuri) sau sere (transportabile) din
materiale nemetalice; rame nemetalice pentru
sere; cutii de scule nemetalice, goale;
chioşcuri de grădină din materiale nemetalice;
copertine (structuri) din materiale nemetalice;
pavilioane; foişoare (structuri nemetalice);
pridvoare nemetalice pentru construcţii;
bazine (structuri) din materiale nemetalice;
copertine montate pentru piscine; piscine
(structuri, nemetalice); pontoane; bazine din
material plastic (semifabricate); articole
decorative folosite ca accesorii pentru iazuri
din grădină şi anume reproduceri ale unor
clădiri din lut; figurine decorative şi pietre
decorative din piatră, beton sau marmură
pentru a fi folosite în aer liber; învelitori
pentru acoperişuri, nemetalice; dale de pavaj
nemetalice.
20 Mese de lucru pentru grătare; mobilier
adaptat pentru uz exterior; cutii de depozitare
(mobilier); tapiţerie, huse şi perne pentru
mobilier de grădină; huse de protecţie pentru
mobile, umbrele de soare şi tapiţerii, huse şi
perne pentru mobilier de grădină (montate);
standuri (suporţi) pentru umbrele de soare;
bean bags (fotolii); mânere făcute din plastic
pentru unelte de grădinărit; suporţi pentru
furtun; role pentru furtun; supape, piese de
conectare şi joncţiune pentru ţevi şi furtunuri,
toate cele de mai sus în principal nemetalice;
containere şi rame pentru deşeuri, în principal
nemetalice; containere pentru apă de ploaie, în
principal nemetalice; reproduceri de
construcţii din material plastic; reproduceri
prefabricate de roci, din materiale plastice;
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îngrădituri (împrejmuiri) de gazon şi de pat
din plastic; mânere (nemetalice) pentru utilaje
agricole cu acţionare manuală şi pentru
dispozitive de prindere pentru echipamente de
grădinărit; mânere şi suporţi de mânere din
lemn şi plastic; dispozitive neelectrice pentru
deschis fereastra, nemetalice; rafturi, etajere,
suporţi (mobilier) fabricate din materiale
nemetalice; rame (etajere) nemetalice pentru
susţinerea tăvilor, pentru horticultura;
dispozitive nemetalice de fixare pentru rafturi;
rafturi, etajere, poliţe (mobilier); unităţi de
rafturi; lăzi de gunoi din materiale nemetalice;
clopoţei de vânt (decoraţiune); figurine
decorative şi pietre decorative din plastic,
lemn, ceară sau gips, pentru uz exterior;
saltele pneumatice; scaune cu saltele; ţăruşi
pentru cort, nemetalici; saci de dormit; saltele
de dormit; mobila pentru camping.
21 Plantatoare incluse în clasa 21; ghivece de
flori; suporturi pentru plante sau flori, coşuri
pentru plante; recipiente de plantat pentru
plante şi flori; suporturi pentru ghivece de
flori: jardiniere pentru ferestre; tăvi pentru
cultivarea florilor şi a plantelor; tăvi, piese şi
etajere pentru plante şi flori; ghivece, tăvi şi
suporturi din metal pentru plante şi flori;
figurine decorative şi pietre decorative din
sticlă şi ceramică pentru utilizare în aer liber;
cutii frigorifice; veselă; recipiente izolante;
căni termoizolante; vase de gătit.
22 Structuri de pânză pentru tablouri; paravânt
(panouri); prelate, vele şi ţesături din pânză
folosite ca protectoare împotriva vântului,
panouri, panouri de protecţie solară;
copertine; pavilioane; copertine pentru
piscine; plase din material textil, inclusiv
plase de protecţie pentru acoperirea iazurilor;
hamace; corturi; foi de cort; genţi din material
textil pentru depozitarea corturilor; frânghii
pentru corturi.
24 Mănuşi pentru grătar, mănuşi pentru

cuptor; huse moi pentru mobilier de gradină;
plase de ţânţari; membrane impermeabile
pentru iazuri (neţesute) din material textil;
pături; feţe de masă din material textil;
lenjerie pentru saci de dormit; steaguri care nu
sunt confecţionate din hârtie.
27 Acoperitoare pentru podea pentru utilizare
în aer liber; gazon artificial; covoare
antiderapaj nemetalice; covoare antiderapaj
din material textil; covoare din sfoară ţesută.
28 Piscine (articole pentru joacă); jucării
pentru a fi utilizate în piscine; jucării utilizate
în aer liber; saltele gonflabile pentru scopuri
recreaţionale.
31 Plante verzi şi flori; seminţe; produse
horticole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01160
(151) 20.02.2013
(732) ALBERT-ANI SEBASTIAN, B-dul

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

(540)

KROM safety

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

270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01163
(151) 20.02.2013
(732) S.C. AUTO GROUP CMB S.R.L.,

Str. Câmpul Liniştii nr. 5, Judeţul
Arad, 310349, ARAD ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALĂ - IONDA, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl.8, ap.50,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

UTB UNIVERSAL TRACTOR
  
(531) Clasificare Viena:260506; 270510;

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

clase:
35 Afaceri comerciale; servicii de
import-export; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse a
pieselor auto şi accesoriilor acestora (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin

mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; (comerţ intern şi
internaţional); publicitate, reclamă comercială,
demonstraţii si probe, tranzacţii comerciale,
oferte, licitaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitare de piese
auto şi accesorii auto şi de piese şi accesorii
pentru tractoare, maşini agricole şi remorci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01164
(151) 20.02.2013
(732) S.C. AUTO GROUP CMB S.R.L.,

Str. Câmpul Liniştii nr. 5, Judeţul
Arad, 310349, ARAD ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALĂ - IONDA, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl.8, ap.50,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

UTB TRACTOR PARTS

(531) Clasificare Viena:260506; 270510;
270515;  

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

35 Afaceri comerciale; servicii de
import-export; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse a
pieselor auto şi accesoriilor acestora (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
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clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; (comerţ intern şi
internaţional); publicitate, reclamă comercială,
demonstraţii si probe, tranzacţii comerciale,
oferte, licitaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitare de piese
auto şi accesorii auto şi de piese şi accesorii
pentru tractoare, maşini agricole şi remorci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01136
(151) 20.02.2013
(732) S.C. DBV RESEARCH S.R.L., Şos.

Vergului nr. 37, bl. K3, ap. 7, et. 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRIVOL
 (531) Clasificare Viena:241507; 270315;

270509; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Construcţii metalice transportabile.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă, în special remorci.
19 Construcţii nemetalice transportabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01137
(151) 20.02.2013
(732) ASOCIATIA ŞCOALA DE

VALORI, Str. Ion Nistor nr. 2,
Mezanin, ap. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

grow practice, learn, step up!
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270510; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01140
(151) 20.02.2013
(732) S.C. FAIGHEODRA TRADE

S.R.L., Str. Griviţei nr. 2, bl. 5, sc. 6,
et. P, ap. 166, judeţul Brăila, 810209,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

FGK

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

9 Termostate electronice de ambient folosite
pentru controlul centralelor termice, aparate
de măsurare a temperaturii.
35 Servicii de import şi export de termostate
electronice de ambient folosite pentru
controlul cetralelortermice, aparate de
măsurare a temperaturii. 
39 Distribuţia de termostate electronice de
ambient folosite pentru controlul centralelor
termice, aparate de măsurare a temperaturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01141
(151) 20.02.2013
(732) S.C. AMA OPTIMEX S.R.L., Str.

Toamnei nr. 54, sector 2, 020713,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SCAPA DE OCHELARI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01147
(151) 20.02.2013
(732) CRIZBASAN EMANOIL DORIN,

Str. Noului nr. 197R, judeţul Braşov,
507080, COMUNA HĂLCHIU
ROMANIA 

(540)

FANTANA ALBA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare
amarfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01138
(151) 20.02.2013
(732) BUCUR MIHAI ADRIAN, Str. G-ral

Gheorghe Magheru nr. 51, et. 2, ap. 6,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

Crime Scene CLEANING

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:020917; 261107;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(servicii de curăţătorie şi reparaţii, servicii
destinate recondiţionării obiectelor în urma
uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parţiale, readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01142
(151) 20.02.2013
(732) S.C. INDCARF S.A., Str. Depozitelor

nr. 33, judeţul Argeş, 110078,
PITESTI ROMANIA 

(540)

CASA MUSCELEANĂ Bunătăţi alese, de
prin sate culese

(591) Culori revendicate:negru, verde, roşu,
bej, alb

 (531) Clasificare Viena:030703; 070109;
250119; 270501; 290115;  

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01143
(151) 20.02.2013
(732) S.C. INDCARF S.A., Str. Depozitelor

nr. 33, judeţul Argeş, 110078,
PITESTI ROMANIA 

(540)

CASA MUSCELEANĂ

(591) Culori revendicate:negru, verde, roşu,
bej, alb

  
(531) Clasificare Viena:030703; 070109;

250119; 270501; 290115;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01144
(151) 20.02.2013
(732) S.C. INTEGRA GUARD S.R.L., Str.

Cărăruia nr. 19-21, Mansardă, Camera
1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INTEGRA GUARD SIGURANŢĂ FĂRĂ
COMPROMIS
  

(531) Clasificare Viena:240115; 270515;
270524;  

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

38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01156
(151) 20.02.2013
(732) IFTODE SORIN VIOREL, Bdul.

Galaţi nr. 21, bl. R4, sc. 1, et. 3, ap.
14, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

universal-construct business &
technology

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:070124; 241521;

260518; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01157
(151) 20.02.2013
(732) IFTODE SORIN VIOREL, Bdul.

Galaţi nr. 21, bl. R4, sc. 1, et. 3, ap.
14, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

CAMELEON Uni system, termosistem

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

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01158
(151) 20.02.2013
(732) IFTODE SORIN VIOREL, Bdul.

Galaţi nr. 21, bl. R4, sc. 1, et. 3, ap.
14, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

PROFESSIONALS Tools and experience

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


