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Cereri M|rci publicate în în data de 19.07.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04726
12.07.2013 F.C.M. VICTORIA 2008 CAREI F.C.M. VICTORIA CAREI 2008

2 M 2013
04868

12.07.2013 S.C. LANGUAGE
INTELLIGENCE S.R.L.

WORDSURF

3 M 2013
04869

12.07.2013 S.C. GLOBAL FLASH MEDIA
S.R.L.

SELL

4 M 2013
04870

12.07.2013 S.C. INSTITUTUL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCUREÔTI APILARNIL

5 M 2013
04871

12.07.2013 GHERASOIU FLORIN GHERASOS Sense Of Style

6 M 2013
04872

12.07.2013 ASOCIATIA CULTURALA IRINA
ÔAÚCHI (ACIS)

LiedArt-concurs de interpretare
vocal|

7 M 2013
04873

12.07.2013 CONSULEA AMALIA DE RE CULINARIA

8 M 2013
04874

12.07.2013 CONSULEA AMALIA ZEXE

9 M 2013
04875

12.07.2013 CONSULEA AMALIA PASTOREL

10 M 2013
04876

12.07.2013 S.C. PALUGGIO DESIGN S.R.L. P Paluggio

11 M 2013
04877

12.07.2013 S.C. PIASTRELLE VEST S.R.L. PIASTRELLE VEST

12 M 2013
04878

12.07.2013 S.C. BEATRICE DANIS
CONSULTING S.R.L.

LES MAINS BLANCHES

13 M 2013
04879

12.07.2013 S.C. MAVIPROD S.R.L. MAVIPROD

14 M 2013
04880

12.07.2013 S.C. FARMA VERDE NET S.R.L. FARMA VERDE.RO ITI ADUCE
NATURA ACASA

15 M 2013
04881

12.07.2013 S.C. VINOTTI ROMTRADE
S.R.L.

Il Vero classic design

16 M 2013
04882

12.07.2013 S.C. BLUE BEACH S.R.L. AMMOS
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17 M 2013
04883

12.07.2013 MENDEL
GHEORGHE-THOMAS
GHIDIBACA WALTER-HEDWIG

FESTIVALUL INTERBELIC

18 M 2013
04884

12.07.2013 S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L. Elio

19 M 2013
04885

12.07.2013 S.C. CASARA DESIGN S.R.L. CASARA home & design

20 M 2013
04886

12.07.2013 S.C. CASSIS PATISSERIE
S.R.L.

CASSIS PATISSERIE A LA
FRANCAISE

21 M 2013
04887

12.07.2013 S.C. SOLEXPERT COMPANY
S.R.L.

jollie

22 M 2013
04888

12.07.2013 CATRUNA EMIL CITOSTADIN

23 M 2013
04889

12.07.2013 CATRUNA EMIL PROTECT STEM

24 M 2013
04890

12.07.2013 CATRUNA EMIL LIMFATIC STEM

25 M 2013
04891

12.07.2013 CATRUNA EMIL NEURONAL STEM

26 M 2013
04892

12.07.2013 CATRUNA EMIL POWER STEM

27 M 2013
04893

12.07.2013 CATRUNA EMIL SANGVIN STEM

28 M 2013
04894

12.07.2013 CATRUNA EMIL MEN STEM

29 M 2013
04895

12.07.2013 CATRUNA EMIL STONE STEM

30 M 2013
04896

12.07.2013 CATRUNA EMIL CISTIN STEM

31 M 2013
04897

12.07.2013 CATRUNA EMIL DERMIN STEM

32 M 2013
04898

12.07.2013 CATRUNA EMIL CITO STEM

33 M 2013
04899

12.07.2013 CATRUNA EMIL LADY STEM

34 M 2013
04900

12.07.2013 CATRUNA EMIL RESPIRO STEM

35 M 2013
04901

12.07.2013 CATRUNA EMIL DIABETIN STEM
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36 M 2013
04902

12.07.2013 CATRUNA EMIL RETINAL STEM

37 M 2013
04903

12.07.2013 CATRUNA EMIL RELAX STEM

38 M 2013
04904

12.07.2013 CATRUNA EMIL ARTRO STEM

39 M 2013
04905

12.07.2013 CATRUNA EMIL GASTRO STEM

40 M 2013
04906

12.07.2013 CATRUNA EMIL CARDIO STEM

41 M 2013
04907

12.07.2013 CATRUNA EMIL RENAL STEM

42 M 2013
04908

12.07.2013 CATRUNA EMIL LIVER STEM

43 M 2013
04909

12.07.2013 CATRUNA EMIL HEPATO STEM

44 M 2013
04910

12.07.2013 CATRUNA EMIL IMUNO STEM

45 M 2013
04911

12.07.2013 STEFAN ORFESCU
MARIAN NICULAE

AERO BAND

46 M 2013
04912

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOSINAPSE

47 M 2013
04913

12.07.2013 CATRUNA EMIL DETOX STEM

48 M 2013
04914

12.07.2013 S.C. NEW AKORD SECURITY
S.R.L.

NEW AKORD SECURITY

49 M 2013
04915

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOPOWER

50 M 2013
04916

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOSTONAL

51 M 2013
04917

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOMEN POWER

52 M 2013
04918

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOSANGVIN

53 M 2013
04919

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOLIMFATIC

54 M 2013
04920

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOLADY

55 M 2013
04921

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOCISTIN
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56 M 2013
04922

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEODERMIN

57 M 2013
04923

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOCITONAL

58 M 2013
04924

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOARTRIN

59 M 2013
04925

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOGASTRIN

60 M 2013
04926

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEORELAX

61 M 2013
04927

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEORETIN

62 M 2013
04928

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEORESPIR

63 M 2013
04929

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOBETIN

64 M 2013
04930

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEORENAL

65 M 2013
04931

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOCARDIN

66 M 2013
04932

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOHEPAT

67 M 2013
04933

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOLIVER

68 M 2013
04934

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEOIMUN

69 M 2013
04935

12.07.2013 CATRUNA EMIL ZEODETOXIN

70 M 2013
04936

12.07.2013 CATRUNA EMIL ROYAL NUTRITION SUPERIOR
PRODUCTS

71 M 2013
04937

12.07.2013 CATRUNA EMIL Rainbow vision

72 M 2013
04939

12.07.2013 S.C. VINCON VRANCEA S.A. VINCON VATRA NEAMULUI
ROMANESC

73 M 2013
04940

12.07.2013 S.C. VINCON VRANCEA S.A. VINCON PODGORIA DOMNEASCA

74 M 2013
04941

12.07.2013 S.C. VINCON VRANCEA S.A. VINCON DE POVESTE
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75 M 2013
04942

12.07.2013 S.C. VINCON VRANCEA S.A. VINCON DATINI POPULARE
ROMANESTI

76 M 2013
04943

12.07.2013 S.C. VINCON VRANCEA S.A. VINCON HAZ DE NECAZ
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(210) M 2013 04726
(151) 12.07.2013
(732) F.C.M. VICTORIA 2008 CAREI,

Str. Stadionului nr. 16, Jud. Satu
Mare, 445100, CAREI ROMANIA 

(740) NEACSU CARMEN AUGUSTINA
PFA, Str. Rozelor, nr. 12/3, Jud.
Maramureş BAIA MARE

(540)
                 

F.C.M. VICTORIA CAREI 2008

  
(531) Clasificare Viena:020301; 240115;

260305; 260313; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04898
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CITO STEM

(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04917
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOMEN POWER

 
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
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fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04918
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOSANGVIN

(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04875
(151) 12.07.2013
(732) CONSULEA AMALIA, Str.

Reactorului nr. 24, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PASTOREL

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

43 Restaurante, servicii bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04919
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOLIMFATIC

 
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12.07.2013

8

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04920
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOLADY

  
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04921
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOCISTIN

  
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04935
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEODETOXIN
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(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04936
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

ROYAL NUTRITION SUPERIOR
PRODUCTS

(531) Clasificare Viena:240902; 240905;
260406; 260418; 270507; 270511;  

(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04922
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEODERMIN

  
(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04888
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CITOSTADIN

(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04937
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

Rainbow vision

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde, negru

(531) Clasificare Viena:260203; 260205;
270501; 290115;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04889
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTECT STEM

 
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
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distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04890
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIMFATIC STEM

  
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04891
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEURONAL STEM

  
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12.07.2013

6

(210) M 2013 04876
(151) 12.07.2013
(732) S.C. PALUGGIO DESIGN S.R.L.,

Str. Dezrobirii nr. 118, bl. IS 5, parter,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)
                   

P Paluggio

 
(531) Clasificare Viena:240902; 240905;

270501; 270507; 270521; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04892
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POWER STEM

(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04882
(151) 12.07.2013
(732) S.C. BLUE BEACH S.R.L., Str.

Interioară II nr. 2, corp C3, Jud.
Constanţa, 900229, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
              

AMMOS

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:180301; 270501;

270508; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii oferite de un restaurant, bar. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04877
(151) 12.07.2013
(732) S.C. PIASTRELLE VEST S.R.L.,

Str. Tesatorilor nr. 17, camera 9, et. 1,
judeţul Timiş, , LUGOJ ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)
            

PIASTRELLE VEST

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:050313; 260409;

260416; 260418; 270502; 290112;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04893
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SANGVIN STEM

  
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
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cereale, 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 04894
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEN STEM

  
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04923
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOCITONAL

  
(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04895
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STONE STEM
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(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04878
(151) 12.07.2013
(732) S . C .  B E A T R I C E  D A N I S

CONSULTING S.R.L., Str. Sfântul
Constantin nr. 26, ap. 2, sector 1, ,
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)

LES MAINS BLANCHES

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04896
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CISTIN STEM

(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
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flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04883
(151) 12.07.2013
(732) MENDEL GHEORGHE-THOMAS,

Str. Republicii nr. 35, ap. 4, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(732) GHIDIBACA WALTER-HEDWIG,
Str. Clinicilor nr. 8, ap. 4, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)
          

FESTIVALUL INTERBELIC

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:180316; 180506;

270501; 270507; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea unui festival în care vor fi
prezentate opere şi creaţii literare, muzicale,
pictură, filme, fotografii, concepte şi creaţii
arhitecturale, concepte şi creaţii de design,
concepte şi creaţii tehnologice, opere de
filosofie, opere ştiinţifice, imprimate, tipărituri
sau orice alt fel de produse, obiecte şi
concepte, dezvoltate şi realizate fie în
perioada interbelică, fie ulterior dar inspirate
din perioada interbelică (organizare de târguri
şi expoziţii cu prezentarea produselor de mai

sus, în scop cultural).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04897
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DERMIN STEM

  
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04879
(151) 12.07.2013
(732) S.C. MAVIPROD S.R.L., Str.

Pandurilor nr. 74, judeţul Mureş, ,
REGHIN ROMANIA 

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

(540)

MAVIPROD

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04924
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOARTRIN

  
(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04925
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOGASTRIN
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(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04880
(151) 12.07.2013
(732) S.C. FARMA VERDE NET S.R.L.,

Şos. Colentina nr. 2C, bl. 4, sc. A, ap.
19, , 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)
                

FARMA VERDE.RO ITI ADUCE
NATURA ACASA

(591) Culori revendicate:alb, albastru, verde,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:050314; 070124;
270507; 270508; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04873
(151) 12.07.2013
(732) CONSULEA AMALIA, Str.

Reactorului nr. 24, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DE RE CULINARIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante, servicii bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04926
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEORELAX
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(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04874
(151) 12.07.2013
(732) CONSULEA AMALIA, Str.

Reactorului nr. 24, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEXE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne.
30 Produse de panificaţie.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Publicare cărţi.
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04927
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEORETIN

  
(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04881
(151) 12.07.2013
(732) S.C. VINOTTI ROMTRADE

S.R.L., Şos. Pipera nr. 48, corp B2,
etaj p, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
              

Il Vero classic design

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro
(531) Clasificare Viena:260106; 260118;

270507; 270509; 270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04884
(151) 12.07.2013
(732) S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L.,

Str. Călăraşi nr. 505, judeţul Ialomiţa,
O.P. Feteşti Gară, C.P. 925-150, ,
FETEŞTI ROMANIA 

(540)
                

Elio

(591) Culori revendicate:roşie, galben,
bleu-ciel

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270508; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04868
(151) 12.07.2013
(732) S . C .  L A N G U A G E

INTELLIGENCE S.R.L., Str.
Rozelor nr. 22, bl. R13, sc. A, et. 4,
ap. 17, Jud. Constanţa, 905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)
               

WORDSURF

(591) Culori revendicate:albastru, bleu
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, traducere, subtitrare,
servicii de interpretariat, servicii de desktop
publishing.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04928
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEORESPIR

(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04929
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOBETIN

 
(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04869
(151) 12.07.2013
(732) S.C. GLOBAL FLASH MEDIA

S.R.L., Str. Maica Domnului nr. 41,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

SELL

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

270517; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat: surse şi corpuri de
iluminat cu leduri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04885
(151) 12.07.2013
(732) S.C. CASARA DESIGN S.R.L.,

Intrarea Sulfinei nr. 96A, judeţul Ilfov,
, MĂGURELE ROMANIA 

(540)

CASARA home & design

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502;  

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

8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04870
(151) 12.07.2013
(732) S . C .  I N S T I T U T U L  D E

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

ICDA BUCUREŞTI APILARNIL

(591) Culori revendicate:maro, galben,
negru

(531) Clasificare Viena:031304; 031305;
260418; 270501; 290113;  

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

5 Produse farmaceutice bazate pe produse
apicole cuprinse în această clasă (de uz
medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04886
(151) 12.07.2013
(732) S.C. CASSIS PATISSERIE S.R.L.,

Intrarea Sulfinei nr. 96, et. 1, camera
10, judeţul Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA 

(540)
            

CASSIS PATISSERIE A LA
FRANCAISE

(591) Culori revendicate:mov (pantone
2415C)

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290101;  

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04939
(151) 12.07.2013
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

VINCON VATRA NEAMULUI
ROMANESC

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04940
(151) 12.07.2013
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

VINCON PODGORIA DOMNEASCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04941
(151) 12.07.2013
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

VINCON DE POVESTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04871
(151) 12.07.2013
(732) GHERASOIU FLORIN, Şos. Mihai

Bravu nr. 327, bl. 54, sc. 2, et. 5, ap.
43, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                  

GHERASOS Sense Of Style
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(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020116; 260409;

260414; 260418; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; geamantane
şi valize; portofele.
25 Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
tricouri, costume de haine, impermeabile,
pantaloni, îmbrăcăminte pentru gimnastică şi
sport, încălţăminte; cămăşi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04887
(151) 12.07.2013
(732) S.C. SOLEXPERT COMPANY

S.R.L., Şoseaua Ploieşti-Târgovişte
km. 8, Construcţia C5, parter, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)
                

jollie

(591) Culori revendicate:roz
(531) Clasificare Viena:090110; 250110;

260118; 270507; 270510; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri. 
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele şi bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04872
(151) 12.07.2013
(732) ASOCIATIA CULTURALA IRINA

ŞAŢCHI (ACIS), Str. Constantin
Brâncuşi nr. 3, bl. I2, sc. A, ap. 19,
judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

LiedArt-concurs de interpretare vocală

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04899
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LADY STEM

(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04900
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RESPIRO STEM

(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04942
(151) 12.07.2013
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

VINCON DATINI POPULARE
ROMANESTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04943
(151) 12.07.2013
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

VINCON HAZ DE NECAZ

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04901
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIABETIN STEM

(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse

pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04902
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RETINAL STEM

(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04903
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RELAX STEM

(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04904
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARTRO STEM

(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04905
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GASTRO STEM

  
(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12.07.2013

23

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04906
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARDIO STEM

 
(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04930
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEORENAL

  
(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04907
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RENAL STEM
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(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04908
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIVER STEM

  
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04909
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEPATO STEM

  
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04910
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMUNO STEM

(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04931
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOCARDIN
(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04911
(151) 12.07.2013
(732) STEFAN ORFESCU, Str. Prisaca

Dornei nr. 2, bl. D3, et. 4, ap. 238,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MARIAN NICULAE, Str. Anton
Bacalbaşa nr. 6, bl. 31, sc. 4, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AERO BAND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04932
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOHEPAT

(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04912
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOSINAPSE

(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04933
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOLIVER

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04913
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DETOX STEM

  
(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04934
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOIMUN

  
(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 şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04914
(151) 12.07.2013
(732) S.C. NEW AKORD SECURITY

S.R.L., Str. Cernişoara nr. 45, Camera
4, bl. 013, sc. 2, et. 8, ap. 52, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

NEW AKORD SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, galben, gri
(531) Clasificare Viena:260302; 260306;

260324; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04915
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOPOWER

(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04916
(151) 12.07.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEOSTONAL

(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 amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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