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Cereri M|rci publicate în data de 10.06.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

03706
03.06.2013 S.C. WORLD PARK S.R.L. TERRA PARK Aventura maxim| !

WWW.TERRA-PARK.RO

2 M 2013
03771

03.06.2013 PANA CRISTINA COVRIDISC -EGGSMANIA

3 M 2013
03772

03.06.2013 S.C. MASTER FASTFOOD
S.R.L.

Suleyman kebab

4 M 2013
03773

03.06.2013 BARBU MIHAI www. ILFOV-GHID.ro Descoper|
Ilfovul !

5 M 2013
03774

03.06.2013 ENTELION SOFTWARE S.R.L. TEAMSHARE E-COMMERCE
EXPERTS

6 M 2013
03775

03.06.2013 S.C. STONEREX S.R.L. STONEREX

7 M 2013
03776

03.06.2013 MIELU FLORIAN CRISTIAN FEDERAÚIA ROMÂN{ DE TURISM
SPORTIV

8 M 2013
03777

03.06.2013 MIELU FLORIAN CRISTIAN FEDERAÚIA ROMÂN{ DE POKER
SPORTIV

9 M 2013
03778

03.06.2013 AMALIA MUSCEL A REALESTTATE AMALIA

10 M 2013
03779

03.06.2013 TURCITU GEORGE
ALEXANDRU

QK POKER

11 M 2013
03780

03.06.2013 KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING GmbH

MILKA CHOCOGRAINS

12 M 2013
03781

03.06.2013 S.C. PERSPECTIVES
CONSTRUCTIONS INVEST
S.R.L.

PERSPECTIVES

13 M 2013
03783

03.06.2013 BLAGA MARIUS IOAN OSER.RO

14 M 2013
03784

03.06.2013 S.C. FILA CONF S.R.L.

15 M 2013
03785

03.06.2013 S.C. FILA CONF S.R.L. Camiceria Constantin

16 M 2013
03786

03.06.2013 POPIRTARU VASILE PREMIER WOOL

17 M 2013
03787

03.06.2013 IULIANA DIMA IULIA DIMA
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18 M 2013
03788

03.06.2013 BECHEANU MARIA B|cioiu' de la 1930

19 M 2013
03789

03.06.2013 SAVA OANA TEA GARDEN

20 M 2013
03790

03.06.2013 S.C. CAFE EXPERT S.R.L. Ritmo

21 M 2013
03791

03.06.2013 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. TORKET

22 M 2013
03792

03.06.2013 CIAMA IACINTA-ELISABETA IACINTA HANDMADE

23 M 2013
03793

03.06.2013 S.C. ZANFI PRODUCTION
S.R.L.

Casa Natura

24 M 2013
03794

03.06.2013 S.C. DINADI S.R.L. Conacul Boierului

25 M 2013
03795

03.06.2013 S.C. TONICA GROUP S.R.L. La Farmacia Inimii PREÚURILE
SUNT FOARTE MICI! EconomiseÕti
mult Õi la reÛete!

26 M 2013
03796

03.06.2013 GHEORGHIU MIHNEA-VLAD WAMPS

27 M 2013
03797

03.06.2013 STATE ADRIAN FLORENTIN ROMÂNIA 100%

28 M 2013
03798

03.06.2013 JADE EUROINVEST S.R.L. LA RONDUL 23 august

29 M 2013
03799

03.06.2013 S.C. TIBI S SECURITY S.R.L. TIBI'S SECURITY

30 M 2013
03800

03.06.2013 S.C. AGRICOOL BIA ZOO
PRODUCTION S.R.L.

Livada lui Corvin fructe sanatoase

31 M 2013
03802

03.06.2013 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

JOCUL CARE ÎÚI SCHIMB{ VIAÚA

32 M 2013
03803

03.06.2013 S.C. TOPWAY INDUSTRIES
S.R.L.

BUN{T{ÚI DE LA BUNICA

33 M 2013
03804

03.06.2013 S.C. TOPWAY INDUSTRIES
S.R.L.

BUNICA TOPWAY

34 M 2013
03805

03.06.2013 S.C. TOPWAY INDUSTRIES
S.R.L.

TOPWAY

35 M 2013
03806

03.06.2013 SLAVIA PHARM S.R.L. GRIPEX

36 M 2013
03807

03.06.2013 SLAVIA PHARM S.R.L. GRIPONAL
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37 M 2013
03808

03.06.2013 SLAVIA PHARM S.R.L. GRIPOFF

38 M 2013
03809

03.06.2013 SLAVIA PHARM S.R.L. THERAGRIP

39 M 2013
03810

03.06.2013 NOVARTIS CONSUMER
HEALTH S.A.

VIBROCIL RESPIRO

40 M 2013
03811

03.06.2013 S.C. PREFABRICATE VEST
DOI S.A.

WestGate Studios

41 M 2013
03812

03.06.2013 S.C. FESTUM DEVELOPMENT
S.A.

GENESIS DEVELOPMENT

42 M 2013
03813

03.06.2013 S.C. WEST GATE S.R.L. ID GRUP
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(210) M 2013 03706
(151) 03.06.2013
(732) S.C. WORLD PARK S.R.L., Str.

Mântuleasa nr. 33, mansarda, camera
1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)
                 

TERRA PARK Aventura maximă !
WWW.TERRA-PARK.RO
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice, precum şi de creaţie,
servicii de cercetare ştiinţifică, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială, prospecţiuni geologice, petroliere,
explorări marine, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
constituire baze de date; decoraţiuni
interioare, design, estetică industrială.
43 Servicii de alimentaţie publică, hoteliere,
închirieri temporare (cazare temporară),
rezervare hotel, pensiuni, camping.
45 Gestionarea dreptului de autor şi
consultanţă în domeniul proprietăţii
industriale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03771
(151) 03.06.2013
(732) PANA CRISTINA, Str. Doamna

Ghica nr. 5, bl. 3, et. 7, ap. 112, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COVRIDISC -EGGSMANIA
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03772
(151) 03.06.2013
(732) S.C. MASTER FASTFOOD S.R.L.,

Str. Logofăt Tăutu nr. 6/13, Judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(540)
                    

Suleyman kebab
(591) Culori revendicate:grena (pantone 187

C), alb
(531) Clasificare Viena:070101; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03800
(151) 03.06.2013
(732) S.C. AGRICOOL BIA ZOO

PRODUCTION S.R.L. ,  Str.
Miroslavei nr. 13, sector 6, 060127,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

Livada lui Corvin fructe sanatoase

(591) Culori revendicate:verde (pantone
355C, 350C, 382C, 7492C),
orange(pantone 021C), roşu (pantone
186C, 484C), rox (pantone 170C),
negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:050713; 090110;

270511; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume uscate.
31 Produse agricole, fructe şi legume
proaspete; borhot. 
32 Băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03785
(151) 03.06.2013
(732) S.C. FILA CONF S.R.L., Str. Eroilor

nr. 1M, Jud. Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

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

(540)                  

Camiceria Constantin
(531) Clasificare Viena:030407; 030422;

270515;  
(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 03802
(151) 03.06.2013
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)
                      

JOCUL CARE ÎŢI SCHIMBĂ VIAŢA
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(531) Clasificare Viena:260116; 261125;
270515;  

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

38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare de
programe şi emisiuni de radio şi televiziune;
închirierea timpului de acces la reţelele
globale de computere; transmisia de
televiziune prin cablu; transmisie radio;
transmisii de televiziune; comunicaţii cu
telefonul mobil; furnizarea camerelor de chat
pe Internet; comunicarea cu terminale de
computere; comunicaţii prin reţele de fibră
optică; comunicaţii prin telegrame;
comunicaţii prin telefon; transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor;
comunicare prin terminale de computer:
servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicaţii); poştă electronică; transmisie
prin facsimil; transmiterea defelicitări online;
informa ţ i i  despre telecomunica ţ i i ;
transmiterea mesajelor; agenţii de ştiri;
servicii de pager (radio, telefon sau alte
mijloace de comunicare electronică);
furnizarea accesului la bazele de date;
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; asigurarea conexiunii
de telecomunicaţiila oreţea globală
decomputere;furnizarea accesuluila reţelele
globalede computere; furnizarea de forumuri
online; închirierea aparatelor de facsimil;
închirierea aparatelor de transmisie a
mesajelor; închirierea modemurilor;
închirierea echipamentelor de telecomunicaţii;
închirierea telefoanelor; transmisie prin
satelit; servicii de rutare şi joncţiune pentru
telecomunicaţii; servicii de teleconferinţă;
servicii de transfer; transmiterea de telegrame;
servicii de telegraf; servicii de telefonie;
transmisie de televiziune; servicii de telex;
transmisia de fişiere digitale; servicii de poştă

vocală; transmisie wireless; servicii de
portaluri de Internet; servicii de acces la
Internet; închirierea aparatelor de transmitere
a mesajelor;transmisia de felicitări online;
transmiterea mesajelor şi imaginilor asistată
de calculator; transmisia telegramelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03773
(151) 03.06.2013
(732) BARBU MIHAI, Str. Alexandru

Vlahuţă nr. 24B, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

www. ILFOV-GHID.ro Descoperă Ilfovul
!

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:241507; 270511;

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

clase:
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; servicii
asigurate prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web;
servicii care constau în înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări, ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice; serviciile agenţiilor
de publicitate, ca şi servicii de distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau
distribuirea de mostre.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03786
(151) 03.06.2013
(732) POPIRTARU VASILE, Str.

Alexandru Cel Bun 11A28, Jud.
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

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

(540)
PREMIER WOOL

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

23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03787
(151) 03.06.2013
(732) IULIANA DIMA, Str. 13 Decembrie

nr. 90, bl. 6, sc. A, ap. 2, Jud. Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)
                   

IULIA DIMA

(531) Clasificare Viena:270501; 270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03803
(151) 03.06.2013
(732) S.C. TOPWAY INDUSTRIES

S.R.L., Str. Fabricilor nr. 1, judeţul
Dolj, , LOC. PODARI ROMANIA 

(540)
                      

BUNĂTĂŢI DE LA BUNICA
(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,

portocaliu, roz, maro
 (531) Clasificare Viena:020315; 020318;

270511; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Oţet. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03774
(151) 03.06.2013
(732) ENTELION SOFTWARE S.R.L.,

B-dul Virtuţii nr. 12, bl. R11A, sc. 2,
et. 6, ap. 60, sector 6, 060786,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

TEAMSHARE E-COMMERCE
EXPERTS
(591) Culori revendicate:portocaliu,

albastru, verde
(531) Clasificare Viena:260408; 270502;

270515; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03788
(151) 03.06.2013
(732) BECHEANU MARIA, Str. Vasile

Alecsandri nr. 34 F, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)
                    

Băcioiu' de la 1930
(591) Culori revendicate:maro (pantone

1817C)

 (531) Clasificare Viena:020104; 020125;
270511; 290112;  

(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.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03775
(151) 03.06.2013
(732) S.C. STONEREX S.R.L., Str. Banul

Dumitrache nr. 4, sector 2, 023765,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

STONEREX
(591) Culori revendicate:vernil, negru

(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale pentru construcţii nemetalice,
panouri nemetalice pentru construcţii, plăci
din ciment, placaje nemetalice pentru clădiri,
plăci nemetalice pentru construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03789
(151) 03.06.2013
(732) SAVA OANA, Str. Vasile Alecsandri

nr. 25, ap. 1, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)
                        

TEA GARDEN
(591) Culori revendicate:verde, roz, galben,

negru
  
(531) Clasificare Viena:050519; 270501;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03776
(151) 03.06.2013
(732) MIELU FLORIAN CRISTIAN, Str.

Pescăruşului nr. 6, Sat Roşu, Judeţul
Ilfov, 077040, COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TURISM
SPORTIV
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03777
(151) 03.06.2013
(732) MIELU FLORIAN CRISTIAN, Str.

Pescăruşului nr. 6, Sat Roşu, Judeţul
Ilfov, 077040, COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE POKER
SPORTIV
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03790
(151) 03.06.2013
(732) S.C. CAFE EXPERT S.R.L., Str.

Vasile Lascăr nr. 150, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
                      

Ritmo
(591) Culori revendicate:roşu
 (531) Clasificare Viena:270507; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03804
(151) 03.06.2013
(732) S.C. TOPWAY INDUSTRIES

S.R.L., Str. Fabricilor nr. 1, judeţul
Dolj, , LOC. PODARI ROMANIA 

(540)
                     

BUNICA TOPWAY

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
 (531) Clasificare Viena:020315; 020318;

250119; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03805
(151) 03.06.2013
(732) S.C. TOPWAY INDUSTRIES

S.R.L., Str. Fabricilor nr. 1, judeţul
Dolj, , LOC. PODARI ROMANIA 

(540)
                 

TOPWAY
(591) Culori revendicate:roşu, alb
 (531) Clasificare Viena:260118; 270524;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03806
(151) 03.06.2013
(732) SLAVIA PHARM S.R.L., B-dul

Theodor Pallady nr. 44C, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GRIPEX
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; alimente
şi substanţe dietetice de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03807
(151) 03.06.2013
(732) SLAVIA PHARM S.R.L., B-dul

Theodor Pallady nr. 44C, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GRIPONAL
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; alimente
şi substanţe dietetice de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03778
(151) 03.06.2013
(732) AMALIA MUSCEL, Str. Valea

Argeşului nr. 18, bl. M28, sc. A, ap.
13, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                       

A REALESTTATE AMALIA
(531) Clasificare Viena:270507; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Agenţii imobiliare, management imobiliar,
evaluare financiară, schimb de bani,
consultanţă financiară, evaluare financiară,
informaţii financiare, cotaţii bursiere, servicii
de garanţii, banking, brokeraj, închirieri de
apartamente, analiză financiară, închirierea de
birouri, investiţii de capital, cecuri de
călătorie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 03808
(151) 03.06.2013
(732) SLAVIA PHARM S.R.L., B-dul

Theodor Pallady nr. 44C, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GRIPOFF
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; alimente
şi substanţe dietetice de uz medical. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03809
(151) 03.06.2013
(732) SLAVIA PHARM S.R.L., B-dul

Theodor Pallady nr. 44C, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

THERAGRIP
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; alimente
şi substanţe dietetice de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03779
(151) 03.06.2013
(732) T U R C I T U  G E O R G E

ALEXANDRU, Str. Recunoştinţei nr.
34, Judeţul Dolj, 200642, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

QK POKER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03810
(151) 03.06.2013
(732) N O V A R T I S  C O N S U M E R

HEALTH S.A., , CH-1260, NYON
ELVETIA 

(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

VIBROCIL RESPIRO
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; produse alimentare
dietetice şi substanţe adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru sugari;
suplimente alimentare (dietary supplements)
pentru oameni şi animale; plasturi, materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03780
(151) 03.06.2013
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ

HOLDING GmbH, Chollestrasse 4,
6301, ZUG ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

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

30 Cacao, ciocolată, băuturi din cacao, băuturi
din ciocolată şi preparate pentru astfel de
băuturi, biscuiţi, produse de patiserie şi
cofetărie, în special produse de cofetărie din
zahăr şi ciocolată, produse din aluat, preparate
din cereale, gheaţă comestibilă, îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03781
(151) 03.06.2013
(732) S . C .  P E R S P E C T I V E S

CONSTRUCTIONS INVEST
S.R.L., Str. Doctor Felix nr. 41, bl.
C2, ap. 37, cam. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

PERSPECTIVES

(591) Culori revendicate:alb, negru, turcoise
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03791
(151) 03.06.2013
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Sat Filipesti nr. 288, jud. Bacau, ,
COMUNA FILIPESTI ROMANIA 

(540)

TORKET
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
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.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03811
(151) 03.06.2013
(732) S.C. PREFABRICATE VEST DOI

S.A., Bd. Preciziei nr. 24, sector 6,
062204, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

WestGate Studios

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270521; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03792
(151) 03.06.2013
(732) CIAMA IACINTA-ELISABETA,

Sat. Sudrigiu, nr. 155, Jud. Bihor, ,
COMUNA RIENI ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

IACINTA HANDMADE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Magneţi decorativi, realizaţi prin procedee
artizanale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03783
(151) 03.06.2013
(732) BLAGA MARIUS IOAN, Piaţa

Abator bl. C3, sc. 2, et. 1/27, Judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

OSER.RO

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

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
36 Evaluarea obiectelor şi lucrărilor de artă,
evaluarea bijuteriilor, evaluarea timbrelor;
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evaluări numismatice şi imobiliare.
38 Servicii de telecomunicaţii in legătura cu
clasa 35.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03793
(151) 03.06.2013
(732) S.C. ZANFI PRODUCTION S.R.L.,

B-dul Timişoara nr. 7, bl. B5, sc. 2, et.
4, ap. 34, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                   

Casa Natura

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

(531) Clasificare Viena:050311; 260118;
290114;  

(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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute

din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03784
(151) 03.06.2013
(732) S.C. FILA CONF S.R.L., Str. Eroilor

nr. 1M, Jud. Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

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

(540)
                   

(531) Clasificare Viena:030407; 030422;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03.06.2013

16

(210) M 2013 03794
(151) 03.06.2013
(732) S.C. DINADI S.R.L., Str. Crestei nr.

4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Conacul Boierului
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 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 concentrate şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03812
(151) 03.06.2013
(732) S.C. FESTUM DEVELOPMENT

S.A., B-dul Preciziei nr. 24, sectorul 6,
062204, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GENESIS DEVELOPMENT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03795
(151) 03.06.2013
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Str.

Islaz nr. 3, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                     

La Farmacia Inimii PREŢURILE SUNT
FOARTE MICI! Economiseşti mult şi la
reţete!

(591) Culori revendicate:roşu, negru, verde
(531) Clasificare Viena:270515; 290115;  
(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 pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 03813
(151) 03.06.2013
(732) S.C. WEST GATE S.R.L., B-dul

Preciziei nr. 24, sector 6, 062204,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ID GRUP
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03796
(151) 03.06.2013
(732) GHEORGHIU MIHNEA-VLAD,

Str. Smaranda Brăescu nr. 17-19, bl.
XG, sc. 2, et. 2, ap. 21, sector 1,
014202, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WAMPS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn
(necuprinse în alte clase), plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, os de balenă, scoici,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora
materiale sau material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03797
(151) 03.06.2013
(732) STATE ADRIAN FLORENTIN, Str.

Oslo nr. 1, Judeţul Ilfov, 077135,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)
                    

ROMÂNIA 100%

(591) Culori revendicate:maro furnir
  
(531) Clasificare Viena:011725; 260304;

260417; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizarea de
târguri şi expoziţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
simpozioane şi conferinţe.
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;
crearea şi menţinere de webside.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii oferite de o agenţie
de voiaj.
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
(societate de pază şi protecţie); servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03798
(151) 03.06.2013
(732) JADE EUROINVEST S.R.L., Str.

Martirilor nr. 39, Jud. Buzău, 120138,
BUZĂU ROMANIA 

(740) BONA FIDE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
VERONICA FLOROIU, Calea
Rahovei nr. 303, bl.66, sc.2, ap.59,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)
                  

LA RONDUL 23 august

(591) Culori revendicate:verde deschis, alb,
negru

 
(531) Clasificare Viena:070124; 260101;

260418; 270511; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le cumpere comod; comercializarea de
produse diverse sub forma de magazine
en-gros sau en-detail, inclusiv magazine
on-line; comercializarea de produse diverse
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, inclusiv cele de
social-media, sau al emisiunilor de
teleshopping; import-export; consiliere
comercială pentru consumatori; demonstraţii
cu produse; intermedieri de promoţii de
vânzare; distribuirea de eşantioane; analiză de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03.06.2013

20

preţuri; servicii de comparaţie a preţurilor;
compilarea şi sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate; publicitate;
marketing; licitaţii; organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
managementul şi administrarea afacerilor;
consultanţă şi evaluare în afaceri.
37 Construcţii; reparaţii; lucrări de instalaţii;
consultaţii pentru construcţii; informaţii legate
de construcţii; supervizarea construcţiei de
clădiri; închirierea echipamentelor de
construcţii; zidărie; tencuire; zugrăvire de
interior şi exterior; tapetare; servicii de
tâmplărie; întreţinerea şi restaurarea mobilei;
servicii de tapiserie; servicii de emailare;
servicii de sablare; servicii de izolaţii;
etanşare pentru clădiri; hidroizolaţie pentru
clădiri; protecţie anti-corozivă; servicii pentru
acoperişuri; curăţirea coşurilor de fum;
construcţia şi reparaţia de depozite;
construcţia de eşafodaje; informaţii legate de
repara ţ i i ;  instalarea ş i  repararea
echipamentelor de încălzire; instalarea şi
repararea dispozitivelor electrice; instalarea şi
repararea instalaţiilor sanitare; instalarea
echipamentelor de bucătărie; instalarea uşilor
şi ferestrelor; instalarea şi repararea
echipamentelor frigorifice; instalarea şi
repararea alarmelor de incendiu şi a celor
anti-furt; instalarea şi repararea de aparate de
aer condiţionat; instalarea şi repararea
lifturilor; instalarea şi mentenanţa piscinelor;
construcţia şi mentenanţa conductelor;
reparaţia de pompe; instalarea şi repararea
dispozitivelor de irigaţie; servicii de curăţenie;
curăţarea exterioară şi interioară a clădirilor;
servicii de demolare a construcţiilor; asfaltare;
pavarea drumurilor; curăţarea străzilor;
vopsirea sau reparaţia indicatoarelor.

39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; livrarea de produse; depozitarea
bunurilor; închirierea containerelor de
depozitare; închirierea depozitelor; operaţiuni
de stivuire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03799
(151) 03.06.2013
(732) S.C. TIBI S SECURITY S.R.L., Nr.

14B, Jud. Mureş, 545600, SANPAUL
ROMANIA 

(540)

TIBI'S SECURITY

  
(531)Clasificare Viena:030701; 030717;

240109; 270515;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



 

ERATE
din data de 10.06.2013

Erata 1.

Referitor la depozitul M2013/03631, publicat ca cerere de înregistrare m|rci în data de
03.06.2013, s-a produs o eroare în ceea ce priveÕte numele solicitantului.
Numele corect al solicitantului este: HERTEG BOGDAN.

Erata 2.

Referitor la depozitul M2013/02665, publicat ca cerere de înregistrare marc|  în data de
22.04.2013 dintr-o regretabil| eroare s-a omis a se publica elementul figurativ. Pentru aceasta
s-a f|cut corectura în baza de date, corect fiind marca combinat| cu elementul figurativ de mai
jos.

                                           


