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Cereri M|rci publicate în 06.01.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

09297
24.12.2013 S.C. OMNI CABLE S.R.L. OC omnicable

2 M 2013
09392

24.12.2013 S.C. KUMMER SILVER S.R.L. KERTTU

3 M 2013
09393

24.12.2013 S.C. KUMMER SILVER S.R.L. VIP

4 M 2013
09463

24.12.2013 S.C. PANGHIOS & COMP
SECURITY S.R.L.

PANGHIOS & COMP SECURITY

5 M 2013
09464

24.12.2013 S.C. CRIMAT VOYAGE S.R.L. Kriss by Cristina Matei

6 M 2013
09465

24.12.2013 S.C. FECNE NUCLEAR
COMPONENTS S.R.L.

fecne Nuclear Components S.R.L.
WALTER TOSTO

7 M 2013
09466

24.12.2013 S.C. FECNE NUCLEAR
COMPONENTS S.R.L.

fecne IMGB S.R.L. WALTER TOSTO

8 M 2013
09467

24.12.2013 S.C. UNIT STASO PROTECT
S.R.L.

UNIT STASO PROTECT

9 M 2013
09468

24.12.2013 TEAM-KALORIK-GROUP
N.V./S.A.

SMART TECH

10 M 2013
09469

24.12.2013 S.C. MAGNUM S.R.L. MAGNUM

11 M 2013
09470

24.12.2013 S.C. APEMIN TUSNAD S.A. Zâna

12 M 2013
09471

24.12.2013 S.C. SEMPER GUARD S.R.L. SEMPER GUARD

13 M 2013
09472

24.12.2013 NASSER MOHAMAD-AMER DIAMANT

14 M 2013
09473

24.12.2013 MOGLAN DENIS RAMONA DRUNKEN BEARS

15 M 2013
09474

24.12.2013 GHEORGHIU PETRESCU
VALENTIN-LAURENTIU

SAFE-SHIELD
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(210) M 2013 09297
(151) 24.12.2013
(732) S.C. OMNI CABLE S.R.L., Str.

Principală nr. 175B, Jud. Mureş,
547215, ERNEI ROMANIA 

(540)
                   

OC omnicable

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
9 Cabluri electrice; fişe şi prize.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09392
(151) 24.12.2013
(732) S.C. KUMMER SILVER S.R.L.,

Calea Radnei nr. 185, judeţul Arad,
310322, ARAD ROMANIA 

(540)

KERTTU

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

12 Cărucioare pentru copii, cărucioare pentru
copii cu landou, cărucioare pentru copii cu
landou şi parte sport, scaune de maşină pentru
copii, accesorii pentru cărucioare de copii,
săniuţe pentru copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09393
(151) 24.12.2013
(732) S.C. KUMMER SILVER S.R.L.,

Calea Radnei nr. 185, judeţul Arad,
310322, ARAD ROMANIA 

(540)

VIP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Cărucioare pentru copii, săniuţe pentru
copii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09469
(151) 24.12.2013
(732) S.C. MAGNUM S.R.L., Str. Aurel

Vlaicu nr. 74, Judeţul Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

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

(540)
                    

MAGNUM

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:070124; 260118;

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

clase:
35 Comerţul cu amănuntul şi cu ridicata,
comercializarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site specializat, servicii de publicitate,
marketing şi promovare; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online, promoţii pentru aceste produse;
informaţii; magazin online.
39 Ambalare, depozitare şi transport a
produselor din domeniul reparaţii şi
vulcanizare auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09463
(151) 24.12.2013
(732) S.C. PANGHIOS & COMP

SECURITY S.R.L., Str. Ion Neculce
nr. 8-8A, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
                         

PANGHIOS & COMP SECURITY

(531) Clasificare Viena:020904; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de monitorizare sisteme
antiefracţie prin dispeceratul societăţii şi
intervenţie.
45 Servicii de pază şi protecţie pentru
persoane fizice şi juridice, gardă de corp şi
escortă persoane; consultanţă în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09464
(151) 24.12.2013
(732) S.C. CRIMAT VOYAGE S.R.L.,

Str. Taberei nr. 13, judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA 

(540)

Kriss by Cristina Matei
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(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, jachete, tricouri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09471
(151) 24.12.2013
(732) S.C. SEMPER GUARD S.R.L., Şos.

Clinceni nr. 6, biroul 3, Judeţul Ilfov,
, BRAGADIRU ROMANIA 

(540)
            

SEMPER GUARD

(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:210321; 260105;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 09472
(151) 24.12.2013
(732) NASSER MOHAMAD-AMER, Str.

Dr. Iuliu Barasch nr. 12, bl. 12, ap. 3,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                       

DIAMANT

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 032
C)

(531) Clasificare Viena:260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; 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
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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).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09473
(151) 24.12.2013
(732) MOGLAN DENIS RAMONA, Str.

Erou Iancu Nicolae nr. 75A-77, bl.
XII, sc. B, ap. 6, parter, Judeţul Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
           

DRUNKEN BEARS

(531) Clasificare Viena:030114; 260115;
270502;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09465
(151) 24.12.2013
(732) S . C .  F E C N E  N U C L E A R

COMPONENTS S.R.L., Şos.
Berceni nr. 104, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
              

fecne Nuclear Components S.R.L.
WALTER TOSTO

(591) Culori revendicate:gri, galben
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

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

clase:
6 Rezervoare metalice; rezervoare metalice de
depozitare; rezervoare metalice pentru
transportarea gazului lichefiat; rezervoare
metalice pentru transportarea gazului
comprimat; rezervoare metalice pentru
depozitarea gazului lichefiat; rezervoare
metalice pentru lichide; rezervoare metalice
portabile pentru apă; rezervoare metalice
pentru instalaţii; recipiente metalice şi produse
pentru transport şi ambalare; închideri pentru
rezervoare metalice (recipiente); rezervoare
metalice pentru utilizare indistrială în
domeniul alimentar, cosmetic, farmaceutic şi
chimic; metale comune şi aliajele lor;
materiale metalice pentru construcţii;
construcţii metalice portabile; fire şi cabluri
neelectrice portabile; articole de fierărie şi
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decoraţiuni mici metalice; ţevi metalice;
minereuri; materiale metalice pentru căi
ferate; oţel brut şi semifabricat; inele metalice;
corniere metalice; buiandrugi de metal; roţi
metalice (spinning wheels) nemecanice pentru
conducte flexibile; armături metalice pentru
uşi; armături metalice pentru beton; armături
metalice pentru ţevi; armături metalice pentru
construcţii; tije metalice; cheiuri plutitoare din
metal pentru ancorarea vapoarelor; sticle (vase
de metal pentru gaz comprimat sau aer lichid);
chingi metalice pentru transportul intern de
încărcături; suporturi metalice pentru
transportul intern de încărcături; garduri din
grinzi metalice; structuri metalice pentru
puţuri petroliere; închideri pentru vase din
metal; curele metalice pentru transportul
intern de încărcături; conducte metalice pentru
apă; conducte metalice de refulare; ţevi
metalice pentru incălzire centralizată;
construcţii din oţel; construcţii metalice;
construcţii metalice transportabile; ferocrom;
materiale metalice pentru construcţii;
materiale metalice refractare pentru
construcţii; stâlpi din oţel; racorduri pentru
conducte metalice; vase metalice; vase
metalice pentru acizi; vase metalice pentru gaz
comprimat sau aer lichid; vase metalice pentru
combustibili lichizi; silozuri metalice; tuburi
metalice; traverse metalice pentru căi ferate;
grinzi din metal; ţevi metalice; ţevi din oţel;
ţevi metalice cu bifurcaţie; ţevi metalice de
reducţie; ţevi metalice de drenare; ţevi
metalice.
7 Maşini-unelte; cazane de aburi (părţi de
maşini); supape de piston pentru rezervoare;
condensatoare de aburi; generatoare de aburi
în contracurent; turbine cu aburi (altele decât
cele pentru vehicule terestre); schimbătoare de
căldură (părţi de maşini); separatoare;
separatoare de condens; dispozitive de

creştere a presiunii (maşini); transformatoare
de tensiune; malaxoare; vibrochenuri; aparate
de spălat; aparate de curăţat cu presiune;
aparate de ridicat; cazane pentru maşini;
cilindri de tipografie; cilindri pentru
laminoare; cilindri pentru maşini; centrale în
condesaţie.
11 Aparate de iluminat, încălzit, generare de
aburi, gătit, răcit, uscat, ventilat, distribuire a
apei şi instalaţii sanitare; boilere pentru
producerea de aburi; generatoare de aburi;
centrale electrice cu abur; centrale pentru
producerea de abur; supraîncalzitoare de abur
(pentru uz industrial); mecanisme pentru
controlul nivelului de lichid din rezervoare
(supape); rezervoare cu reacţie (reaction
tanks); rezervoare de apă sub presiune;
rezervoare pentru apă presurizată; reactoare
nucleare; aparate pentru încălzire şi
acumulare; generatoare de abur; schimbătoare
de căldură; reactoare sau instalaţii chimice
industriale; reactoare pentru reacţii gaz-gaz;
reactoare pentru reacţii gaz-solid;
acumulatoare de căldură; pompe de căldură;
regeneratoare de căldură; schimbătoare de
căldură (pentru tratamente chimice); accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru aparatele de
apă; accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
aparatele de gaz; accesorii de reglare pentru
aparate de gaz sau apă şi pentru ţevi de apă
sau gaz; aparate şi instalaţii pentru
dedurizarea apei; alambicuri; condensatoare
de gaz cu excepţia pieselor de maşini;
răcitoare de apă (instalaţii); răcitoare de
lichide (instalaţii); aparate de refrigerare;
rezervoare pentru apă presurizată; coloane de
rafinare pentru distilare.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
rezervoare (nemetalice); rezervoare de stocare
a lichidului în zidărie (de uz industrial).
37 Servicii de construcţii, instalare şi reparare
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în domeniul chimic, petrochimic, nuclear,
mecanic, metalurgic, energetic, farmaceutic şi
alimentar; construcţie de reactoare nucleare;
construcţie de rezervoare; repararea şi
fabricarea rezervoarelor de depozitare;
instalarea, repararea şi producerea
condensatoarelor de abur; construirea,
instalarea, repararea şi curăţarea centralelor de
stocare; curăţarea rezervoarelor de depozitare;
curăţarea rezervoarelor; servicii de reparare a
schimbătoarelor de căldură.
40 Prelucrarea materialelor în domeniul
chimic, petrochimic, nuclear, mecanic,
metalurgic, farmaceutic şi alimentar;
prelucrarea combustibilului; rafinarea
petrolului; abraziune; lucrări prin forjare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09470
(151) 24.12.2013
(732) S.C. APEMIN TUSNAD S.A., Str.

Gării nr. 599, Jud. Harghita, Sat.
Tuşnad Nou, 537336, COMUNA
TUŞNAD ROMANIA 

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

(540)

Zâna

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09474
(151) 24.12.2013
(732) GHEORGHIU PETRESCU

VALENTIN-LAURENTIU, Intrarea
Părului nr. 32, sc. 1, parter, ap. 1,
031704, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                      

SAFE-SHIELD

 
(531) Clasificare Viena:020116; 241513;

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

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie contra iradierii,
materiale şi obiecte utilizate pentru protecţia
împotriva radiaţiilor.
35 Publicitate, prezentare şi promovare
produse, campanii de promovare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare; organizarea de manifestări cu
scop publicitar, gestiunea afacerilor
comerciale; administraţia comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09466
(151) 24.12.2013
(732) S . C .  F E C N E  N U C L E A R

COMPONENTS S.R.L., Şos.
Berceni nr. 104, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
             

fecne IMGB S.R.L. WALTER TOSTO

(591) Culori revendicate:gri, galben
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

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

clase:
6 Rezervoare metalice; rezervoare metalice de
depozitare; rezervoare metalice pentru
transportarea gazului lichefiat; rezervoare
metalice pentru transportarea gazului
comprimat; rezervoare metalice pentru
depozitarea gazului lichefiat; rezervoare
metalice pentru lichide; rezervoare metalice
portabile pentru apă; rezervoare metalice
pentru instalaţii; recipiente metalice şi produse
pentru transport şi ambalare; închideri pentru
rezervoare metalice (recipiente); rezervoare
metalice pentru utilizare indistrială în
domeniul alimentar, cosmetic, farmaceutic şi
chimic; metale comune şi aliajele lor;
materiale metalice pentru construcţii;
construcţii metalice portabile; fire şi cabluri
neelectrice portabile; articole de fierărie şi
decoraţiuni mici metalice; ţevi metalice;
minereuri; materiale metalice pentru căi
ferate; oţel brut şi semifabricat; inele metalice;

corniere metalice; buiandrugi de metal; roţi
metalice (spinning wheels) nemecanice pentru
conducte flexibile; armături metalice pentru
uşi; armături metalice pentru beton; armături
metalice pentru ţevi; armături metalice pentru
construcţii; tije metalice; cheiuri plutitoare din
metal pentru ancorarea vapoarelor; sticle (vase
de metal pentru gaz comprimat sau aer lichid);
chingi metalice pentru transportul intern de
încărcături; suporturi metalice pentru
transportul intern de încărcături; garduri din
grinzi metalice; structuri metalice pentru
puţuri petroliere; închideri pentru vase din
metal; curele metalice pentru transportul
intern de încărcături; conducte metalice pentru
apă; conducte metalice de refulare; ţevi
metalice pentru incălzire centralizată;
construcţii din oţel; construcţii metalice;
construcţii metalice transportabile; ferocrom;
materiale metalice pentru construcţii;
materiale metalice refractare pentru
construcţii; stâlpi din oţel; racorduri pentru
conducte metalice; vase metalice; vase
metalice pentru acizi; vase metalice pentru gaz
comprimat sau aer lichid; vase metalice pentru
combustibili lichizi; silozuri metalice; tuburi
metalice; traverse metalice pentru căi ferate;
grinzi din metal; ţevi metalice; ţevi din oţel;
ţevi metalice cu bifurcaţie; ţevi metalice de
reducţie; ţevi metalice de drenare; ţevi
metalice.
7 Maşini-unelte; cazane de aburi (părţi de
maşini); supape de piston pentru rezervoare;
condensatoare de aburi; generatoare de aburi
în contracurent; turbine cu aburi (altele decât
cele pentru vehicule terestre); schimbătoare de
căldură (părţi de maşini); separatoare;
separatoare de condens; dispozitive de creştere
a presiunii (maşini); transformatoare de
tensiune; malaxoare; vibrochenuri; aparate de
spălat; aparate de curăţat cu presiune; aparate
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de ridicat; cazane pentru maşini; cilindri de
tipografie; cilindri pentru laminoare; cilindri
pentru maşini; centrale în condesaţie.
11 Aparate de iluminat, încălzit, generare de
aburi, gătit, răcit, uscat, ventilat, distribuire a
apei şi instalaţii sanitare; boilere pentru
producerea de aburi; generatoare de aburi;
centrale electrice cu abur; centrale pentru
producerea de abur; supraîncalzitoare de abur
(pentru uz industrial); mecanisme pentru
controlul nivelului de lichid din rezervoare
(supape); rezervoare cu reacţie (reaction
tanks); rezervoare de apă sub presiune;
rezervoare pentru apă presurizată; reactoare
nucleare; aparate pentru încălzire şi
acumulare; generatoare de abur; schimbătoare
de căldură; reactoare sau instalaţii chimice
industriale; reactoare pentru reacţii gaz-gaz;
reactoare pentru reacţii gaz-solid;
acumulatoare de căldură; pompe de căldură;
regeneratoare de căldură; schimbătoare de
căldură (pentru tratamente chimice); accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru aparatele de
apă; accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
aparatele de gaz; accesorii de reglare pentru
aparate de gaz sau apă şi pentru ţevi de apă
sau gaz; aparate şi instalaţii pentru
dedurizarea apei; alambicuri; condensatoare
de gaz cu excepţia pieselor de maşini;
răcitoare de apă (instalaţii); răcitoare de
lichide (instalaţii); aparate de refrigerare;
rezervoare pentru apă presurizată; coloane de
rafinare pentru distilare.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
rezervoare (nemetalice); rezervoare de stocare
a lichidului în zidărie (de uz industrial).
37 Servicii de construcţii, instalare şi reparare
în domeniul chimic, petrochimic, nuclear,
mecanic, metalurgic, energetic, farmaceutic şi
alimentar; construcţie de reactoare nucleare;
construcţie de rezervoare; repararea şi

fabricarea rezervoarelor de depozitare;
instalarea, repararea şi producerea
condensatoarelor de abur; construirea,
instalarea, repararea şi curăţarea centralelor de
stocare; curăţarea rezervoarelor de depozitare;
curăţarea rezervoarelor; servicii de reparare a
schimbătoarelor de căldură.
40 Prelucrarea materialelor în domeniul
chimic, petrochimic, nuclear, mecanic,
metalurgic, farmaceutic şi alimentar;
prelucrarea combustibilului; rafinarea
petrolului; abraziune; lucrări prin forjare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09467
(151) 24.12.2013
(732) S.C. UNIT STASO PROTECT

S.R.L., Aleea Compozitorilor nr. 6A,
bl. 822, sc. 2, ap. 72, sector 6, 061604,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                       

UNIT STASO PROTECT

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:240101; 270501;

290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
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servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09468
(151) 24.12.2013
(732) T E A M - K A L O R I K - G R O U P

N.V./S.A., Middenhutlaan 1 Avenue
d e  L ' E s p i n e t t e  C e n t r a l e ,
Sint-Genesius-Rode,  B-1640,
Rhode-Saint-Genese BELGIA 

(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)
             

SMART TECH

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260409; 270508;

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

clase:
9 Televizoare, calculatoare personale (PC's),
telefoane inteligente (smartphones),
laptop-uri, calculatoare tip tableta, aparate
pentru satelit, antene de satelit, antene
parabolice, aparatura de transmisie prin satelit,
dispozitive de emisie-recepţie prin satelit.

˜˜˜˜˜˜˜


