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Cereri M|rci publicate în 12.12.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

08820
05.12.2013 IONESCU MIHAIL GENTLEMAN'S CAR

2 M 2013
08821

05.12.2013 S.C. METRONOM S.R.L. SERV IRTA

3 M 2013
08822

05.12.2013 S.C. METRONOM S.R.L. METRONOM

4 M 2013
08823

05.12.2013 BRATU VIOREL MISTER SPORT & FITNESS &
CULTURISM

5 M 2013
08824

05.12.2013 S.C. ZAREA S.A. STALINGRAD LEMON

6 M 2013
08825

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed ARTRISALM ArticulaÛii f|r|
dureri

7 M 2013
08826

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed ASHWAGANDHA
RASAYAN TAB tinereÛe f|r|
b|trâneÛe

8 M 2013
08827

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed COUGHEND sirop
Protector natural al c|ilor respiratorii

9 M 2013
08828

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed DAITAB Hipoglicemiant
natural

10 M 2013
08829

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed FEMININE TOUCH O
atingere plin| de feminitate

11 M 2013
08830

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed Gascure Tab Regleaz|
digestia în mod natural

12 M 2013
08831

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed HAPPY KID sirop Pentru
copii s|n|toÕi Õi fericiÛi !

13 M 2013
08832

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed KAMAIANY Revitalizant
natural pentru femei

14 M 2013
08833

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed LIVECOM sirop natural al
ficatului

15 M 2013
08834

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed LYON HEART O inim| pin|
de s|n|tate
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16 M 2013
08835

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed MARGUSA Purificator
natural al organismului

17 M 2013
08836

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed MEMO ON Memorie de
elefant !

18 M 2013
08837

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed POTENT POWER Tonic Õi
revitalizant pentru b|rbaÛi

19 M 2013
08838

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed PRESSURE DOWN
MenÛine tensiunea arterial|

20 M 2013
08839

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed PROSTATOSALM
Protector natural al prostatei

21 M 2013
08840

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed SHECURE Sirop Protector
al FUNCÚIILOR UROGENITALE
FEMININE

22 M 2013
08841

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed SHECURE Tablete
Reechilibrant Hormonal

23 M 2013
08842

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed SLEMOL Siluet| f|r| riscuri

24 M 2013
08843

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed SPIRULINA STAR Tonic Õi
revitalizant complet

25 M 2013
08844

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed TRIFYLA Purificator
digestiv complet

26 M 2013
08845

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed Heena Revitalizant natural
pentru p|r

27 M 2013
08846

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed NON DOLOR O viaÛ| f|r|
dureri!

28 M 2013
08847

05.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed GLOBY FORTE Antianemic
natural

29 M 2013
08848

05.12.2013 S.C. WESTACO S.R.L. COPILUL MEU

30 M 2013
08849

05.12.2013 PÎRP{RIÚ{ RUDEANU
ADRIAN-VASILE
BOGDAN IOAN
ASOCIATIA GAL MARGINIMEA
SIBIULUI

ASOCIATIA DRUMUL REGILOR
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31 M 2013
08850

05.12.2013 FUNDAÚIA UMANITAR{
HEALTH AID ROMÂNIA

FundaÛia Umanitar| Health Aid
România H.A.R.

32 M 2013
08851

05.12.2013 DEJANU ADRIAN Micii Samurai

33 M 2013
08852

05.12.2013 S.C. LAPTOP DIRECT S.R.L. Laptop Direct Totul pentru laptopul
tau

34 M 2013
08853

05.12.2013 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. VERMISAN

35 M 2013
08854

05.12.2013 S.C. PROIECT MANAGEMENT
INTELIGENCE S.R.L.

PROIECT MANAGEMENT
INTELIGENCE

36 M 2013
08855

05.12.2013 PREDA SABIN GABRIEL Stylo Cadouri cu Stil

37 M 2013
08856

05.12.2013 JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT

Ce-i mai bun e în fata ta

38 M 2013
08857

05.12.2013 CORNELIU IOAN Vinul Boerului

39 M 2013
08858

05.12.2013 BARASCU RADU CONSTANTIN PEPINIERA VÂLCEA

40 M 2013
08861

05.12.2013 LEMNARU CIPRIAN MIRCEA W

41 M 2013
08862

05.12.2013 TEATRUL DE REVIST{
CONSTANTIN T{NASE

TROFEUL MIHAI MAXIMILIAN

42 M 2013
08863

05.12.2013 S.C. J.P.M. BUILDINGS S.R.L. PAPER AIR FRESHENER LION

43 M 2013
08864

05.12.2013 S.C. J.P.M. BUILDINGS S.R.L. deo Stylo

44 M 2013
08865

05.12.2013 S.C. J.P.M. BUILDINGS S.R.L. Air Vento

45 M 2013
08866

05.12.2013 S.C. J.P.M. BUILDINGS S.R.L. air sense

46 M 2013
08867

05.12.2013 S.C. J.P.M. BUILDINGS S.R.L. 2 PACK GECKO'S

47 M 2013
08868

05.12.2013 S.C. CASADI S.R.L. CASADI Gustul pentru un viitor sigur

48 M 2013
08869

05.12.2013 S.C. BONIMA S.R.L. OKTOBERFEST

49 M 2013
08870

05.12.2013 S.C. CARD BLUE S.A. FACUT PENTRU REDUCERI
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50 M 2013
08871

05.12.2013 SOCIETATEA ROMANA DE
PSIHANALIZA

REVISTA ROMÂN{ DE
PSIHANALIZ{

51 M 2013
08872

05.12.2013 SOCIETATEA ROMANA DE
PSIHANALIZA

SOCIETATEA ROMÂN{ DE
PSIHANALIZ{

52 M 2013
08873

05.12.2013 S.C. AGRO RADU S.R.L. AGRO RADU Cultiv|m împreun|
succesul

53 M 2013
08874

05.12.2013 ASOCIAÚIA COLEGIUL
NAÚIONAL PENTRU
PROTECÚIA
CONSUMATORILOR
EUROPENI

CNPCE COLEGIUL NATIONAL
PENTRU PROTECTIA
CONSUMATORILOR EUROPENI

54 M 2013
08875

05.12.2013 FERARU CLAUDIU CA LA UÔA CORTULUI

55 M 2013
08876

05.12.2013 MIHAI LUCIAN LUNGU CÂÔTIGI DEFINITIV ÔI
IREVOCABIL !

56 M 2013
08877

05.12.2013 ASOCIAÚIA CREÔTIN
ECUMENIC{

ASPCR ASOCIAÚIA POPULAR{ A
CET{ÚENILOR ROMÂNI CU
DREPT DE VOT www.as-pcr.ro

57 M 2013
08878

05.12.2013 ASOCIAÚIA CREÔTIN
ECUMENIC{

PANDEMIA CRIZEI CAPITALISTE
ECO IDEOLOGIA ECO FINANCIA
BIBLIA MILENIULUI III

58 M 2013
08879

05.12.2013 S.C. BONPRIX MARKETING &
BUSINESS S.R.L.

FANATIC SUPPORTERS

59 M 2013
08881

05.12.2013 CABINET INDIVIDUAL DE
AVOCATURA BEATRICE
FELICIA PREDA

bfp attorneys & counselors

60 M 2013
08882

05.12.2013 S.C. JOLLYCONTOR IMPEX
S.R.L.

E-BAIE

61 M 2013
08883

05.12.2013 VLADOI LAURA ADINA
GIUCA CARMINA STEFANIA
ROVENA

Crepes Delices

62 M 2013
08884

05.12.2013 S.C. TEISA S.R.L. TEISA TRANSFER AEROPORT

63 M 2013
08885

05.12.2013 S.C. INFOFARM S & I S.R.L. Infopharm PASTA BEBINI

64 M 2013
08886

05.12.2013 S.C. SPICUL 2 S.R.L. DOROLACT Cu noi gusti viaÛa în
fiecare zi!

65 M 2013
08887

05.12.2013 S.C. CONCEPT CONSULT &
PROSPECT S.R.L.

carsonline.ro
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66 M 2013
08888

05.12.2013 MATEESCU VICTOR
CONSTANTIN

GUSTUL PASIUNII

67 M 2013
08889

05.12.2013 S.C. M.P B{NEASA - PASTE
S.A.

B{NEASA. B{NEASA COPIILOR -
LET'S GO ENERGIE DELICIOAS{!

68 M 2013
08890

05.12.2013 S.C. M.P B{NEASA - PASTE
S.A.

B{NEASA. B{NEASA COPIILOR -
DINO. ENERGIE DELICIOAS{!

69 M 2013
08891

05.12.2013 S.C. M.P B{NEASA - PASTE
S.A.

B{NEASA. B{NEASA COPIILOR -
BASME. ENERGIE DELICIOAS{!

70 M 2013
08892

05.12.2013 S.C. M.P B{NEASA - PASTE
S.A.

B{NEASA. B{NEASA COPIILOR
-CR{CIUN. ENERGIE DELICIOAS{!

71 M 2013
08893

05.12.2013 S.C. M.P B{NEASA - PASTE
S.A.

B{NEASA. B{NEASA COPIILOR -
ZOO. ENERGIE DELICIOAS{!

72 M 2013
08894

05.12.2013 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

G GRAND COSMOS

73 M 2013
08895

05.12.2013 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

G GRAND PLAY

74 M 2013
08896

05.12.2013 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

G GRAND COMBO

75 M 2013
08897

05.12.2013 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

G GRAND ENTERTAINMENT

76 M 2013
08898

05.12.2013 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

G GRAND CINEMA&MORE

77 M 2013
08899

05.12.2013 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

DESTINE CA-N FILME

78 M 2013
08900

05.12.2013 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

LUMEA AZI

79 M 2013
08901

05.12.2013 DEUTSCHE BANK AG DBGT

80 M 2013
08902

05.12.2013 DEUTSCHE BANK AG BD Global Technology

81 M 2013
08903

05.12.2013 DEUTSCHE BANK AG Deutsche Bank Global Technology

82 M 2013
08904

05.12.2013 S.C. SORGETI S.R.L. ARGENTO

83 M 2013
08905

05.12.2013 S.C. SORGETI S.R.L. SUPREMO

84 M 2013
08906

05.12.2013 S.C. SORGETI S.R.L. PRIMO



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 05.12.2013

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

6

85 M 2013
08907

05.12.2013 S.C. SORGETI S.R.L. FORTE

86 M 2013
08908

05.12.2013 S.C. AVANTORA S.R.L. ROMANIZZA

87 M 2013
08909

05.12.2013 ORGANIC FRUIT zaitoone traditional libanaise cuisine

88 M 2013
08910

05.12.2013 WILLI MSPORT ASOCIATIE AUTOSLALOM

89 M 2013
08911

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLUS S.R.L. REGENERARE SI PROTECTIE
CELULARA

90 M 2013
08912

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. REGENERARE SI PROTECTIE
MOLECULARA

91 M 2013
08913

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. STIMULATOR SI PROTECTOR AL
CELULELOR STEM

92 M 2013
08914

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. REGENERARE SI PROTECTIE
ORTOMOLECULARA

93 M 2013
08915

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. REGENERAREA SI PROTECTIA
ORGANELOR

94 M 2013
08916

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. STEM NUTRITION

95 M 2013
08917

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. PROTECTIE SI DETOXIFIERE

96 M 2013
08918

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. PHARMA STEM

97 M 2013
08919

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. STEM SILVER

98 M 2013
08920

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. ALGOSTEM

99 M 2013
08921

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. STIMULATOR CELULE STEM

100 M 2013
08922

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. MULTIPLICARE CELULE STEM

101 M 2013
08923

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. PROTECTOR CELULAR AL
ORGANISMULUI

102 M 2013
08924

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. REGENERARE CELULE STEM
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103 M 2013
08925

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. ZEOLAX

104 M 2013
08926

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. ZEOLIX MINERAL

105 M 2013
08927

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. COLONXCELL

106 M 2013
08928

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. COLON HERBS

107 M 2013
08929

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. ONCOLICIN PHARMA

108 M 2013
08930

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. IMUNOLIN NUTRITION

109 M 2013
08931

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. OXIGENARE CELULARA

110 M 2013
08932

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. DNA REPAIR

111 M 2013
08933

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. STEM PLANT

112 M 2013
08934

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. LIVER HERBS

113 M 2013
08935

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. CELULE STEM VEGETALE

114 M 2013
08936

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. DACICA LABORATORIES

115 M 2013
08937

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. ZEOLIT SILICIC MINERALIZAT

116 M 2013
08938

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. MULTIPLICATOR DE CELULE
STEM PE CALE NATURALA

117 M 2013
08939

05.12.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. DR. STEM
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(210) M 2013 08910
(151) 05.12.2013
(732) WILLI MSPORT ASOCIATIE, Str.

Salva, nr. 22, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AUTOSLALOM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08850
(151) 05.12.2013
(732) F U N D AŢ I A  U M A N I T A RĂ

HEALTH AID ROMÂNIA, Str.
Garofiţei nr. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

Fundaţia Umanitară Health Aid România
H.A.R.

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 673),
negru

  

(531) Clasificare Viena:270508; 270515;
290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 08911
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLUS S.R.L.,

Str. Barbu Văcărescu nr. 107, corp C1,
parter şi demisol, cam. 1 şi 2, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REGENERARE SI PROTECTIE
CELULARA

 
(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; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprentedentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
ierbicide.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
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flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08851
(151) 05.12.2013
(732) DEJANU ADRIAN, Crăişorului nr. 2,

bl. M 135 A, sc. A, ap. 50, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
          

Micii Samurai

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08912
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REGENERARE SI PROTECTIE
MOLECULARA

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08881
(151) 05.12.2013
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

A V O C A T U R A  B E A T R I C E
FELICIA PREDA, Str. Turda nr.
125, bl. 3, sc. 4, et. 8, ap. 184, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bfp attorneys & counselors
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(531) Clasificare Viena:270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08882
(151) 05.12.2013
(732) S.C. JOLLYCONTOR IMPEX

S.R.L., P-ţa Abator, bl. B, ap. 39, Jud.
Cluj, 400137, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

E-BAIE

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

11 Aparate de încălzire, de producere a
aburului, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare, inclusiv căzi de baie şi echipamente
complexe de baie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08913
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STIMULATOR SI PROTECTOR AL
CELULELOR STEM

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08852
(151) 05.12.2013
(732) S.C. LAPTOP DIRECT S.R.L., Str.

Ştiinţei nr. 4, bl. 42/B, sc. B, et. 1, ap.
1, camera 2, judeţul Timiş, 300472,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)
             

Laptop Direct Totul pentru laptopul tau

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

9 Calculatoare, componente pentru
calculatoare, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
publicitate şi reclamă.
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web), afaceri comerciale pe internet, servicii
ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de
cercetare şi de creaţie referitoare la acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08914
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REGENERARE SI PROTECTIE
ORTOMOLECULARA

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08915
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REGENERAREA SI PROTECTIA
ORGANELOR

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08853
(151) 05.12.2013
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, Judeţul Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

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

5 Substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08825
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                      

ayurmed ARTRISALM Articulaţii fără
dureri

(531) Clasificare Viena:190301; 270519;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08883
(151) 05.12.2013
(732) VLADOI LAURA ADINA, Str.

Marte nr. 3-5, Sat Giroc, Judeţul
Timiş ,  ,  COMUNA GIROC
ROMANIA 

(732) GIUCA CARMINA STEFANIA
ROVENA, Str. Sava Petrovici nr. 4,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)
              

Crepes Delices

(591) Culori revendicate:roşu burgund,
vişiniu, maro roşcat, auriu, galben pal,
alb

(531) Clasificare Viena:020306; 270503;
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270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08916
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STEM NUTRITION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni

sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08854
(151) 05.12.2013
(732) S.C. PROIECT MANAGEMENT

INTELIGENCE S.R.L., Bd. 1 Mai
nr. 38, camera 1, parter, judeţul
Constanţa, 900123, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
                 

PROIECT MANAGEMENT
INTELIGENCE

(591) Culori revendicate:galben
(531) Clasificare Viena:260118; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
management (exclus lichidare şi reorganizare
judiciară).
37 Lucrări de instalaţii electrice.
42 Activităţi de inginerie şi consultanţă
tehnică legate de acestea.
45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţi de
servicii privind serviciile de securizare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08826
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                  

ayurmed ASHWAGANDHA RASAYAN
TAB tinereţe fără bătrâneţe

 
(531) Clasificare Viena:191301; 270509;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08884
(151) 05.12.2013
(732) S.C. TEISA S.R.L., Şos. Nicolina nr.

114, bl. 1005B, tr. 1, et. 1, ap. 8,
camera 1, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)
                 

TEISA TRANSFER AEROPORT

(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport, servicii de turism şi
servicii specifice agenţiilor de turism.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08827
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                      

ayurmed COUGHEND sirop Protector
natural al căilor respiratorii

(531) Clasificare Viena:190101; 270519;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08885
(151) 05.12.2013
(732) S.C. INFOFARM S & I S.R.L., Str.

Decebal, nr. 42, Jud. Alba, , SEBEŞ
ROMANIA 

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

(540)
                

Infopharm PASTA BEBINI

(531) Clasificare Viena:020506; 030122;
270508;  

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

5 Cremă de corp pentru iritaţia pielii
bebeluşilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08828
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                     

ayurmed DAITAB Hipoglicemiant
natural

(531) Clasificare Viena:190301; 270519;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08917
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTECTIE SI DETOXIFIERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08855
(151) 05.12.2013
(732) PREDA SABIN GABRIEL, Aleea

Câmpul cu Flori nr. 3A, bl. M49A, sc.
B, et. 9, ap. 82, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)
              

Stylo Cadouri cu Stil

(591) Culori revendicate:negru, verde, mov,
portocaliu, galben

(531) Clasificare Viena:030108; 270508;
290115;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, şi
anume: portofele, poşete, mape din piele
pentru documente şi agende din piele.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 08918
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08829
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                       

ayurmed FEMININE TOUCH O atingere
plină de feminitate

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08886
(151) 05.12.2013
(732) S.C. SPICUL 2 S.R.L., Bdul.

Victoriei nr. 39, Judeţul Botoşani, ,
DOROHOI ROMANIA 

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

(540)
                    

DOROLACT Cu noi gusti viaţa în fiecare
zi!
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(531) Clasificare Viena:011515; 270502;
270503;  

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

29 Produse lactate şi pe bază de lapte; uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30 Produse alimentare, în special produse de
brutărie, de patiserie şi de cofetărie, cicolată,
cafea şi deserturi, cozonaci, prăjituri, tarte şi
biscuiţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08919
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STEM SILVER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,

horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08830
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                     

ayurmed Gascure Tab Reglează digestia
în mod natural

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
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promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08887
(151) 05.12.2013
(732) S.C. CONCEPT CONSULT &

PROSPECT S.R.L., Str. Dr. Eugen
Iosif nr. 18, et. 1, cam. 1,2,6, Sector 5,
050597, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

carsonline.ro

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de intermediere de închirieri de
maşini.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08888
(151) 05.12.2013
(732) M A T E E S C U  V I C T O R

CONSTANTIN, Str. Mureşana nr. 4,
bl. 44, sc. 1, ap. 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

GUSTUL PASIUNII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod. 
43 Servicii de alimentaţie publică, în special
cofetărie şi patiserie; servicii de laborator de
produse finite de cofetărie şi patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08831
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                          

ayurmed HAPPY KID sirop Pentru copii
sănătoşi şi fericiţi !

(531) Clasificare Viena:020502; 190301;
250119;  

(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08856
(151) 05.12.2013
(732) JOINT STOCK COMPANY

GAZPROM NEFT, lit. A, 5
Galernaya St.,, 190000, SANKT
PETERSBURG FEDERATIA RUSA

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Ce-i mai bun e în fata ta

  
(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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
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benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
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.
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.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08832
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540) 
                     

ayurmed KAMAIANY Revitalizant
natural pentru femei

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
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diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08857
(151) 05.12.2013
(732) CORNELIU IOAN, 150-15, 72nd

Road, ap. 4G, 11367, KEW GARDEN
HILLS S.U.A. NY

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Vinul Boerului

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

33 Vinuri şi băuturi spirtoase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08833
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                         

ayurmed LIVECOM sirop natural al
ficatului

  
(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
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permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08834
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                      

ayurmed LYON HEART O inimă pină de
sănătate

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08858
(151) 05.12.2013
(732) BARASCU RADU CONSTANTIN,

Str. Câmpului nr. 1, judeţul Vâlcea,
240273, RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)
                

PEPINIERA VÂLCEA

(591) Culori revendicate:galben, gri, maro,
verde, roşu, negru

(531) Clasificare Viena:050103; 050105;
270515; 290115;  

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

31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
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alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08889
(151) 05.12.2013
(732) S.C. M.P BĂNEASA - PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, Judeţul Ilfov, ,  ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                     

BĂNEASA. BĂNEASA COPIILOR -
LET'S GO ENERGIE DELICIOASĂ!

(591) Culori revendicate:alb, cărămiziu,
galben, albastru, roşu, gri, verde,
portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena:180108; 270508;
290115;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08835
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                       

ayurmed MARGUSA Purificator natural
al organismului

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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
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plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08890
(151) 05.12.2013
(732) S.C. M.P BĂNEASA - PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, Judeţul Ilfov, ,  ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                     

BĂNEASA. BĂNEASA COPIILOR -
DINO. ENERGIE DELICIOASĂ!

(591) Culori revendicate:alb, cărămiziu,
galben, albastru, roşu, roz, gri, verde,
portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena:020716; 270508;
290115;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08836
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                     

ayurmed MEMO ON Memorie de elefant
!
  
(531) Clasificare Viena:190101; 250119; 
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
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produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi;
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08891
(151) 05.12.2013
(732) S.C. M.P BĂNEASA - PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, Judeţul Ilfov, ,  ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                   

BĂNEASA. BĂNEASA COPIILOR -
BASME. ENERGIE DELICIOASĂ!

(591) Culori revendicate:alb, cărămiziu,
galben, albastru, verde, mov, roz,
crem, portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena:020307; 070508;
270508; 290115;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08920
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALGOSTEM

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08837
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                      

ayurmed POTENT POWER Tonic şi
revitalizant pentru bărbaţi

 
(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08921
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STIMULATOR CELULE STEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
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sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08892
(151) 05.12.2013
(732) S.C. M.P BĂNEASA - PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, Judeţul Ilfov, ,  ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                   

BĂNEASA. BĂNEASA COPIILOR
-CRĂCIUN. ENERGIE DELICIOASĂ!

(591) Culori revendicate:alb, cărămiziu,
galben, albastru, roşu, gri, portocaliu,
negru, verde

(531) Clasificare Viena:040515; 050101;
270508; 290115;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08922
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MULTIPLICARE CELULE STEM

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08838
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                       

ayurmed PRESSURE DOWN Menţine
tensiunea arterială

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08923
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTECTOR CELULAR AL
ORGANISMULUI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08893
(151) 05.12.2013
(732) S.C. M.P BĂNEASA - PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, Judeţul Ilfov, ,  ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                  

BĂNEASA. BĂNEASA COPIILOR -
ZOO. ENERGIE DELICIOASĂ!

(591) Culori revendicate:alb, cărămiziu,
galben, albastru, roz, gri, portocaliu,
negru

(531) Clasificare Viena:030101; 030201;
030209; 290115;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08924
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REGENERARE CELULE STEM

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08894
(151) 05.12.2013
(732) BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
camera 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                    

G GRAND COSMOS

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08861
(151) 05.12.2013
(732) LEMNARU CIPRIAN MIRCEA,

Str. Armenească nr. 10, et. 5, ap. 19,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

W

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:260301; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08839
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                     

ayurmed PROSTATOSALM Protector
natural al prostatei

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08840
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                           

ayurmed SHECURE Sirop Protector al
F U N CŢ I I L O R  U R O G E N I T A L E
FEMININE

 
(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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
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sugari; suplimente dietetice; plasturi;
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08862
(151) 05.12.2013
(732) TEATRUL DE REVISTĂ

CONSTANTIN TĂNASE, Calea
Victoriei nr. 33, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TROFEUL MIHAI MAXIMILIAN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi în special festival
concurs de interpretare şi texte umoristice
specifice genului de Revistă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08841
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                     

ayurmed SHECURE Tablete
Reechilibrant Hormonal

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
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permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08842
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                       

ayurmed SLEMOL Siluetă fără riscuri

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08863
(151) 05.12.2013
(732) S.C. J.P.M. BUILDINGS S.R.L., Str.

Noului nr. 174, birou 5, judeţul
Braşov, , HALCHIU ROMANIA 

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

(540)
                   

PAPER AIR FRESHENER LION

(531) Clasificare Viena:270517;  
(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,
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uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08843
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                     

ayurmed SPIRULINA STAR Tonic şi
revitalizant complet

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08864
(151) 05.12.2013
(732) S.C. J.P.M. BUILDINGS S.R.L., Str.

Noului nr. 174, birou 5, judeţul
Braşov, , HALCHIU ROMANIA 

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

(540)
                

deo Stylo



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05.12.2013

37

(531) Clasificare Viena:270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08865
(151) 05.12.2013
(732) S.C. J.P.M. BUILDINGS S.R.L., Str.

Noului nr. 174, birou 5, judeţul
Braşov, , HALCHIU ROMANIA 

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

(540)
                    

Air Vento

(531) Clasificare Viena:270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08866
(151) 05.12.2013
(732) S.C. J.P.M. BUILDINGS S.R.L., Str.

Noului nr. 174, birou 5, judeţul
Braşov, , HALCHIU ROMANIA 

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

(540)
                      

air sense
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(531) Clasificare Viena:260201; 270507;
270508;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08867
(151) 05.12.2013
(732) S.C. J.P.M. BUILDINGS S.R.L., Str.

Noului nr. 174, birou 5, judeţul
Braşov, , HALCHIU ROMANIA 

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

(540)
                   

2 PACK GECKO'S

(531) Clasificare Viena:270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08868
(151) 05.12.2013
(732) S.C. CASADI S.R.L., Str.

Mărgăritarelor nr. 16, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

CASADI Gustul pentru un viitor sigur
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(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

270508; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08869
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BONIMA S.R.L., Poarta Schei

nr. 13, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

OKTOBERFEST

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de

înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare, extinctoare.
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.
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.
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.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08870
(151) 05.12.2013
(732) S.C. CARD BLUE S.A., Str.

Mărgelelor nr. 78, bl. N2, sc. 2, et. 4,
ap. 32, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

FACUT PENTRU REDUCERI

(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 08895
(151) 05.12.2013
(732) BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
camera 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

G GRAND PLAY

(591) Culori revendicate:portocaliu
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 08871
(151) 05.12.2013
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

PSIHANALIZA, Str. Dr. Lister nr.
10, ap. 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
               

REVISTA ROMÂNĂ DE
PSIHANALIZĂ

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270515;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08925
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOLAX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08844
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                      

ayurmed TRIFYLA Purificator digestiv
complet

(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08926
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOLIX MINERAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08897
(151) 05.12.2013
(732) BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
camera 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                        

G GRAND ENTERTAINMENT

(531) Clasificare Viena:260201; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08927
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLONXCELL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08928
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08845
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                     

ayurmed Heena Revitalizant natural
pentru păr

(531) Clasificare Viena:020305; 020309;
190301;  

(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08929
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ONCOLICIN PHARMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05.12.2013

45

produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08898
(151) 05.12.2013
(732) BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
camera 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

G GRAND CINEMA&MORE

(591) Culori revendicate:mov
(531) Clasificare Viena:270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08872
(151) 05.12.2013
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

PSIHANALIZA, Str. Dr. Lister nr.
10, ap. 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
              

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
PSIHANALIZĂ

 (531) Clasificare Viena:260416; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08846
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)                     

 
ayurmed NON DOLOR O viaţă fără

dureri!

  
(531) Clasificare Viena:190315;  
(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08896
(151) 05.12.2013
(732) BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
camera 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

G GRAND COMBO

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260201; 270511;

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08847
(151) 05.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                       

ayurmed GLOBY FORTE Antianemic
natural

  
(531) Clasificare Viena:190315; 250119;  

(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; erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08873
(151) 05.12.2013
(732) S.C. AGRO RADU S.R.L., Str.

Nicolae Bălcescu nr. 60, judeţul Satu
Mare, , PAULESTI ROMANIA 

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

(540)
              

AGRO RADU Cultivăm împreună
succesul
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(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:050702; 270508;

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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08820
(151) 05.12.2013
(732) IONESCU MIHAIL, Str. Drumul

Taberei nr. 109, bl. A7, sc. C, parter,
ap. 33, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

GENTLEMAN'S CAR

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270517;

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

clase:
16 Tipărituri (revista auto).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08930
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMUNOLIN NUTRITION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08931
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OXIGENARE CELULARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08932
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DNA REPAIR

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08874
(151) 05.12.2013
(732) A S O C I AŢ I A  C O L E G I U L

N A Ţ I O N A L  P E N T R U
P R O T E C Ţ I A
C O N S U M A T O R I L O R
EUROPENI, Str. Drumeţului nr. 1
bis, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                  

CNPCE COLEGIUL NATIONAL
P E N T R U  P R O T E C T I A
CONSUMATORILOR EUROPENI

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

(531) Clasificare Viena:011108; 270509;
270515;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08933
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STEM PLANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08821
(151) 05.12.2013
(732) S.C. METRONOM S.R.L., Str. Ion

Buteanu nr. 1, ap. 6, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

SERV IRTA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05.12.2013

51

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

35 Gestiunea afacerilor comerciale; comerţ,
import-export; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere;
servicii de management în domeniul auto.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; service
auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08934
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIVER HERBS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08935
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CELULE STEM VEGETALE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08822
(151) 05.12.2013
(732) S.C. METRONOM S.R.L., Str. Ion

Buteanu nr. 1, ap. 6, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

METRONOM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale; servicii
import-export; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere;
servicii de management în domeniul auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08899
(151) 05.12.2013
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DESTINE CA-N FILME

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08936
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DACICA LABORATORIES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08823
(151) 05.12.2013
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISTER SPORT & FITNESS &
CULTURISM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08875
(151) 05.12.2013
(732) FERARU CLAUDIU, Bd. Unirii bl.

9C, ap. 4, et. 1, judeţul Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

CA LA UŞA CORTULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de audiovizual, comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmiterea, difuzarea şi
recepţia audio, video, imagini fixe şi în
mişcare şi a datelor sub formă comprimat sau
necomprimat; servicii de poştă electronică;
servicii teletext, informaţii de ştiri şi servicii
de agenţie de presă; de închiriere a instalaţiilor
de radio şi televiziune, servicii on-line; de
emisie la radio, TV şi pe internet de audio,
video, imagini fixe şi mobile; distribuirea
audio, video, imagini fixe şi în mişcare şi a
datelor sub formă comprimat sau
n e c o m p r i m a t ,  d e s c ă r c a b i l e  s a u
non-descărcabile; furnizarea de informaţii şi
servicii de consultanţă cu privire la oricare
dintre serviciile menţionate anterior.
41 Servicii de divertisment, şi anume:
programe multimedia de interes general
distribuite prin intermediul platformelor
diferite din mai multe forme de mass-media de
transmisie; furnizarea de informaţii cu privire
la programele de divertisment de televiziune
în curs de desfăşurare prin intermediul unei
reţele informatice la nivel mondial; producţie
programe de televiziune; producţie de
programe multimedia.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08937
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOLIT SILICIC MINERALIZAT

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

5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08876
(151) 05.12.2013
(732) MIHAI LUCIAN LUNGU, Şoseaua

Colentina 15, bl. R25, ap.82, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CÂŞTIGI DEFINITIV ŞI IREVOCABIL
!

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

45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08900
(151) 05.12.2013
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LUMEA AZI

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08824
(151) 05.12.2013
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucurestii

Noi nr. 176, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

STALINGRAD LEMON

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08877
(151) 05.12.2013
(732) A S O C I A Ţ I A  C R E Ş T I N

ECUMENICĂ, Bd. Muncii nr. 1,
judeţul Olt, , SCORNICEŞTI
ROMANIA 

(540)
                    

ASPCR ASOCIAŢIA POPULARĂ A
CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DREPT
DE VOT www.as-pcr.ro

(531) Clasificare Viena:030716; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
afaceri imobiliare.
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.
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 08901
(151) 05.12.2013
(732) DEUTSCHE BANK AG, Taunus

Anlage nr. 12, , FRANKFURT AM
MAIN GERMANIA 

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

(540)

DBGT

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii online (comunicare, transmitere de
mesaje), prin utilizarea temporară în domeniul
tranzacţionării de valută. 
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42 Dezvoltarea de software pentru terţi pentru
achiziţionarea de titluri de valoare şi alte
tranzacţii financiare on-line; găzduire pentru
website-uri ale terţilor, comerţ electronic
(e-commece), comerţ, şi afaceri electronice
(e-business).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08938
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MULTIPLICATOR DE CELULE STEM
PE CALE NATURALA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08939
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DR. STEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical;
produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08902
(151) 05.12.2013
(732) DEUTSCHE BANK AG, Taunus

Anlage nr. 12, , FRANKFURT AM
MAIN GERMANIA 

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

(540)

BD Global Technology

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii online (comunicare, transmitere de
mesaje), prin utilizarea temporară în domeniul
tranzacţionării de valută. 
42 Dezvoltarea de software pentru terţi pentru
achiziţionarea de titluri de valoare şi alte
tranzacţii financiare on-line; găzduire pentru
website-uri ale terţilor, comerţ electronic
(e-commece), comerţ, şi afaceri electronice
(e-business).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08903
(151) 05.12.2013
(732) DEUTSCHE BANK AG, Taunus

Anlage nr. 12, , FRANKFURT AM
MAIN GERMANIA 

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

(540)

Deutsche Bank Global Technology

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii online (comunicare, transmitere de
mesaje), prin utilizarea temporară în domeniul
tranzacţionării de valută. 
42 Dezvoltarea de software pentru terţi pentru
achiziţionarea de titluri de valoare şi alte
tranzacţii financiare on-line; găzduire pentru
website-uri ale terţilor, comerţ electronic
(e-commece), comerţ, şi afaceri electronice
(e-business).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08848
(151) 05.12.2013
(732) S.C. WESTACO S.R.L., Calea

Griviţei nr. 11, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

16 Articole pentru legătorie; papetărie;
adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale plastice
pentru ambalare (necuprinse în alte clase);
cărţi de joc.
38 Telecomunicaţii în special internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08878
(151) 05.12.2013
(732) A S O C I A Ţ I A  C R E Ş T I N

ECUMENICĂ, Bd. Muncii nr. 1,
judeţul Olt, , SCORNICEŞTI
ROMANIA 

(540)

PANDEMIA CRIZEI CAPITALISTE
ECO IDEOLOGIA ECO FINANCIA
BIBLIA MILENIULUI III

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;

discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat; maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
computere; ehipament pentru stingerea
incendiilor; publicaţii electronice descărcabile.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scrisarticole
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; cărţi, broşuri, pliante, reviste,
periodice, ziare, publicaţii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; publicitate şi
reclame; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; intermedieri, comisionări,
gestionarea afacerilor comerciale; organizarea
târgurilor şi expoziţiilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare; căutare de
sponsorizare; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; redactare şi publicare
texte publicitare, publicitate; difuzarea şi
distribuirea de materiale publicitare (pliante,
broşuri şi material tipărit). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare online;
redactare şi publicare de texte altele decât cele
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08904
(151) 05.12.2013
(732) S.C. SORGETI S.R.L., Str. Arh. Ion

Mincu nr. 17, et. 1, ap. 4, sector 1,
011356, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

ARGENTO

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

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

clase:
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
referitoare la produsele: baterii electrice,
baterii electrice pentru vehicule, acumulatoare
electrice, acumulatoare electrice pentru
vehicule, baterii pentru iluminat (produse ce
fac parte din clasa 9: aparate şi instrumente
pen t ru  conduce rea ,  d i s t r i bu i r ea ,
transformarea, acumularea, reglarea şi
comanda curentului electric).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08905
(151) 05.12.2013
(732) S.C. SORGETI S.R.L., Str. Arh. Ion

Mincu nr. 17, et. 1, ap. 4, sector 1,
011356, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

SUPREMO

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
referitoare la produsele: baterii electrice,
baterii electrice pentru vehicule, acumulatoare
electrice, acumulatoare electrice pentru
vehicule, baterii pentru iluminat (produse ce
fac parte din clasa 9: aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea şi comanda curentului
electric).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08849
(151) 05.12.2013
(732) P Î R P Ă R I ŢĂ  R U D E A N U

ADRIAN-VASILE, Str. Costache
Negri nr. 32, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BOGDAN IOAN, Str. Budislavu, nr.
3, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(732) ASOCIATIA GAL MARGINIMEA
SIBIULUI, Str. Copăcel nr. 189, Jud.
Sibiu, , COMUNA RĂŢINARI
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA DRUMUL REGILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
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25 Aticole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere pagină web.
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 08906
(151) 05.12.2013
(732) S.C. SORGETI S.R.L., Str. Arh. Ion

Mincu nr. 17, et. 1, ap. 4, sector 1,
011356, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

PRIMO

(591) Culori revendicate:alb, gri
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
referitoare la produsele: baterii electrice,
baterii electrice pentru vehicule, acumulatoare
electrice, acumulatoare electrice pentru
vehicule, baterii pentru iluminat (produse ce
fac parte din clasa 9: aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea şi comanda curentului
electric).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08879
(151) 05.12.2013
(732) S.C. BONPRIX MARKETING &

BUSINESS S.R.L., Str. Fintinarului
nr. 7, Sat Cosoveni, judeţul Dolj, ,
COMUNA COSOVENI ROMANIA 

(540)

FANATIC SUPPORTERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe prăjite, sărate şi nesărate, de
floarea soarelui şi dovleac, alune prăjite,
fistic; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; malţ.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor menţionate în clasele 29 şi 31 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08907
(151) 05.12.2013
(732) S.C. SORGETI S.R.L., Str. Arh. Ion

Mincu nr. 17, et. 1, ap. 4, sector 1,
011356, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

FORTE

(591) Culori revendicate:gri, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;

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

clase:
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
referitoare la produsele: baterii electrice,
baterii electrice pentru vehicule, acumulatoare
electrice, acumulatoare electrice pentru
vehicule, baterii pentru iluminat (produse ce
fac parte din clasa 9: aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea şi comanda curentului
electric).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08908
(151) 05.12.2013
(732) S.C. AVANTORA S.R.L., Str.

Duetului nr. 57-61, et.1, ap. 6, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMANIZZA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 08909
(151) 05.12.2013
(732) ORGANIC FRUIT, Bdul. Voluntari

nr. 93-95, Mezanin Camera 8, Judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
                      

zaitoone traditional libanaise cuisine

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Creare şi menţinere de site-uri web.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜



                                                ERATA
 

        Referitor la depozitul M2013/07905, publicat ca cerere de inregistrare marca in data
                    de 11.11.2013, dintr-o eroare s-a publicat denumire KHT Know-How Transfer Forum 
                    cu element figurativ.       
                    Denumirea corectã este: KHTF Know-How Transfer Forum.



ERAT{ 

             Referitor la depozitul M2013/08448 publicat  ca  cerere de înregistrare marc| în
BOPI din data de 28.11.2013 s-a publicat denumirea J POP, cu element figurativ, 
denumirea corect| este POJP cu element figurativ.


