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Cereri M|rci publicate în 20.06.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

03992
13.06.2013 S.C. AGORA CONSULTING

S.R.L.
GIMINI

2 M 2013
04086

13.06.2013 MILEA TEODOR PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

LIPATTI

3 M 2013
04088

13.06.2013 S.C. LACTAG S.A. Lactag BUENO

4 M 2013
04089

13.06.2013 ZAMFIR FLORIN IOAN ORA DE MEDIERE

5 M 2013
04090

13.06.2013 ZAMFIR FLORIN IOAN TOP MEDIATOR

6 M 2013
04091

13.06.2013 ZAMFIR FLORIN IOAN CASTEL A RESTAURANT

7 M 2013
04092

13.06.2013 S.C. RAMS BUSINESS PARK
S.R.L.

THE GARAGE

8 M 2013
04093

13.06.2013 S.C. MILLENIUM IMAGE &
COMMUNICATION GRUP
S.R.L.

milleniumpeople

9 M 2013
04094

13.06.2013 S.C.M. COLIN DAILY C.I.P. (CORECTIV, IGIENIC,
PARFUMAT)

10 M 2013
04095

13.06.2013 S.C.M. COLIN DAILY MENTOSAN

11 M 2013
04096

13.06.2013 S.C. 2001 DESIGN
CONSTRUCT S.R.L.

CLUJ MAGAZIN

12 M 2013
04097

13.06.2013 S.C. MATREV INTERNATIONAL
S.R.L.

TRADUTEX TRANSLATION
SERVICES www.tradutex.ro

13 M 2013
04098

13.06.2013 S.C. EUROTRANS S.R.L. REMARCABIL

14 M 2013
04099

13.06.2013 RUSU BIANCA CRISTINA VIDEOMODELING

15 M 2013
04100

13.06.2013 RUSU BIANCA CRISTINA Videochat

16 M 2013
04101

13.06.2013 MOCANU NARCISA ANGELICA JAR TELE SHOW

17 M 2013
04102

13.06.2013 MOCANU NARCISA ANGELICA MORE ART.MORE ATTITUDE
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18 M 2013
04103

13.06.2013 S.C. LARIX COM IMPEX S.R.L. LARIX RespiraÛie uÕoar|

19 M 2013
04105

13.06.2013 CIUREL ADRIANA MIHAELA Casa Voastra

20 M 2013
04106

13.06.2013 COJOCARU PAUL
CONSTANTIN

TERAPIA 3C CONSTIENTIZARE
CONCENTRARE COORDONARE

21 M 2013
04107

13.06.2013 S.C. BALL PRINTEX S.R.L. Hai la munte

22 M 2013
04108

13.06.2013 S.C. SHIP HOLDING S.R.L. INFLUENT

23 M 2013
04109

13.06.2013 ENCULESCU FLORIN-SERGIU MARKET NON STOP Lâng| tine

24 M 2013
04110

13.06.2013 S.C. SERV CONSTRUCT STAR
96 S.R.L.

LA BUTOAIE

25 M 2013
04111

13.06.2013 BRATIA PEPECH OOD SUNNY sem

26 M 2013
04112

13.06.2013 BRATIA PEPECH OOD SUNNY sem

27 M 2013
04113

13.06.2013 CRANGUS VALERIU studio85

28 M 2013
04114

13.06.2013 SOCIETATEA ROMÂN{ DE
TELEVIZIUNE

ROMÂNIA FRUMOAS{

29 M 2013
04115

13.06.2013 CATRUNA EMIL ARTICULAR PROTECT

30 M 2013
04116

13.06.2013 CATRUNA EMIL AYURVEDIC PHARMA

31 M 2013
04117

13.06.2013 CATRUNA EMIL OXIGENARE ACTIVA

32 M 2013
04118

13.06.2013 CATRUNA EMIL OXY CELL

33 M 2013
04119

13.06.2013 CATRUNA EMIL ALOE ESSENCE

34 M 2013
04120

13.06.2013 CATRUNA EMIL NONI ESSENCE

35 M 2013
04121

13.06.2013 CATRUNA EMIL ALOE GEL

36 M 2013
04122

13.06.2013 CATRUNA EMIL NONI PUR
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37 M 2013
04123

13.06.2013 CATRUNA EMIL NATURAL 100% ZEOLIT

38 M 2013
04124

13.06.2013 CATRUNA EMIL IMUNO PHARM

39 M 2013
04125

13.06.2013 CATRUNA EMIL NATURAL STEM

40 M 2013
04126

13.06.2013 CATRUNA EMIL ESENTIAL DETOX

41 M 2013
04127

13.06.2013 CATRUNA EMIL ARGINTBIOTIC

42 M 2013
04128

13.06.2013 PHENOMENON AGENTS
LIMITED

AKAI

43 M 2013
04129

13.06.2013 S.C. CARREFOUR ROMANIA
S.A.

DRAG DE ROMÂNIA

44 M 2013
04130

13.06.2013 S.C. CARREFOUR ROMANIA
S.A.

ÎÚI MERGE LA SUFLET!

45 M 2013
04131

13.06.2013 S.C. TESTER GRUP S.R.L. GRUPUL TESTER



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13.06.2013

4

(210) M 2013 03992
(151) 13.06.2013
(732) S.C. AGORA CONSULTING

S.R.L., Str. Tăutului nr. 19B, ap. 11,
Judeţul Cluj, , LOCALITATEA
FLOREŞTI ROMANIA 

(540)

GIMINI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie şi instruire a
persoanelor: sesiuni de dezvoltare personală
continuă; consiliere pentru orientare în
carieră; întâlniri de coaching individual sau în
grupuri (training); organizare de cursuri de
dezvoltare a abilităţilor şi a facultăţilor fizice,
mentale, emoţionale, de relaţionare,
profesionale, vocaţionale pentru adulţi de
toate vârstele; servicii de educare şi instruire
pentru sprijin şi îndrumare în construcţia de
proiecte de dezvoltare în toate ariile de
activitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04086
(151) 13.06.2013
(732) MILEA TEODOR PERSOANA

FIZICA AUTORIZATA, Str.
Constanţa Hodos nr. 10, Jud. Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

LIPATTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
15 Instrumente muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04115
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

ARTICULAR PROTECT

  
(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;
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dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
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 04116
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

AYURVEDIC PHARMA

  
(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 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 04117
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

OXIGENARE ACTIVA

  
(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 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 04118
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

OXY CELL
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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 amprentedentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
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 04119
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

ALOE ESSENCE

(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 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 04088
(151) 13.06.2013
(732) S.C. LACTAG S.A., Str. Progresului

nr. 24, jud. Argeş, 115200,
COSTEŞTI ROMANIA 

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

(540)
                

Lactag BUENO

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

270503; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04120
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

NONI ESSENCE

(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 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 04121
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

ALOE GEL

  

(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 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 04089
(151) 13.06.2013
(732) ZAMFIR FLORIN IOAN, Str.

Nicoriţa nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 3, ap.
15, Judeţul Iaşi, 700397, IAŞI
ROMANIA 

(540)
             

ORA DE MEDIERE
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(531) Clasificare Viena:020916; 241521;
260114; 270524;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04122
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

NONI PUR

  
(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 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 04097
(151) 13.06.2013
(732) S.C. MATREV INTERNATIONAL

S.R.L., Str. N. Bălcescu nr. 58, ap. 6,
Jud. Braşov, 500019, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)
           

TRADUTEX TRANSLATION
SERVICES www.tradutex.ro

(531) Clasificare Viena:260119; 260120;
270501; 270511;  

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

35 Publicitate; publicitate online; servicii de
secretariat; asistenţă în managementul
afacerilor; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; transcrieri de comunicări; servicii
de dactilografiere; distribuire de materiale
publicitare; difuzare de anunţuri publicitare;
căutarea de informaţii în fişiere informatice
pentru terţi, servicii de consiliere pentru
conducerea afacerilor; reproducerea de
documente; prelucrare de texte.
41 Servicii de traducere; subtitrare; redactare
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de texte altele decât cele publicitare;
învăţământ prin corespondenţă; cursuri prin
corespondenţă; organizarea de concursuri;
informaţii în materie de educaţie; servicii de
procesare imagini digitale; închirierea de
aparate şi accesorii cinematografice;
închirierea de aparate audio; închirierea de
magnetoscoape; montaj de programe
radiofonice şi televiziune; fotografie;
închirierea de camere video; postsincronizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04108
(151) 13.06.2013
(732) S.C. SHIP HOLDING S.R.L., Str.

Theodor Neculuţa nr. 1, bl. 46, sc. A,
et. 1, ap. 3, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)
             

INFLUENT

(591) Culori revendicate:roşu, bleu
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290112;  
(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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04090
(151) 13.06.2013
(732) ZAMFIR FLORIN IOAN, Str.

Nicoriţa nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 3, ap.
15, Judeţul Iaşi, 700397, IAŞI
ROMANIA 

(540)

TOP MEDIATOR

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04123
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

NATURAL 100% ZEOLIT

  
(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 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 04098
(151) 13.06.2013
(732) S.C. EUROTRANS S.R.L., Str.

Dragalina nr. 2, judeţul Alba, 515700,
OCNA MUREŞ ROMANIA 

(540)
              

REMARCABIL

(591) Culori revendicate:mov (pantone
269C), verde-gălbui (pantone 583C)

(531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
îmbrăcămintei şi încălţămintei (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, magazine
second hand.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04091
(151) 13.06.2013
(732) ZAMFIR FLORIN IOAN, Str.

Nicoriţa nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 3, ap.
15, Judeţul Iaşi, 700397, IAŞI
ROMANIA 

(540)

CASTEL A RESTAURANT

  
(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04092
(151) 13.06.2013
(732) S.C. RAMS BUSINESS PARK

S.R.L., Şos. Dudeşti Pantelimon nr.
42, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
               

THE GARAGE

(591) Culori revendicate:roşu, gri, bleu,
negru

(531) Clasificare Viena:150117; 150701;
270116; 290114;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04099
(151) 13.06.2013
(732) RUSU BIANCA CRISTINA, Str.

Impăratul Traian nr. 53, sc. F, ap. 84,
Jud. Bistriţa Năsăud, 420145,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

VIDEOMODELING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04109
(151) 13.06.2013
(732) ENCULESCU FLORIN-SERGIU,

Str. Peneş Curcanul nr. 5, bl. B26, sc.
1, ap. 13, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)
          

MARKET NON STOP Lângă tine

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; aprovizionare pentru terţi, servicii
de import-export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
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vânzarea cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare en-gros,
servicii de vânzare la licitaţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04110
(151) 13.06.2013
(732) S.C. SERV CONSTRUCT STAR 96

S.R.L., Str. Crinului nr. 34, judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)
               

LA BUTOAIE

(591) Culori revendicate:bej, maro
(531) Clasificare Viena:090110; 190101;

270502; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04124
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

IMUNO PHARM

  
(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 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 04125
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

NATURAL 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 amprentedentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
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 04126
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

ESENTIAL DETOX

  
(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 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 04127
(151) 13.06.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

ARGINTBIOTIC

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04111
(151) 13.06.2013
(732) BRATIA PEPECH OOD, Silistra, ,

SAT POROYNO BULGARIA 
(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)
            

SUNNY sem

(591) Culori revendicate:mov, alb, bleu,
verde, roşu

(531) Clasificare Viena:050701; 250119;
270511; 290115;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04093
(151) 13.06.2013
(732) S.C. MILLENIUM IMAGE &

COMMUNICATION GRUP S.R.L.,
B-dul. Lascăr Catargiu nr. 9, et. 1, ap.
2, sector 1, 010661, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

milleniumpeople
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;

270511;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04100
(151) 13.06.2013
(732) RUSU BIANCA CRISTINA, Str.

Impăratul Traian nr. 53, sc. F, ap. 84,
Jud. Bistriţa Năsăud, 420145,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

Videochat

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04094
(151) 13.06.2013
(732) S.C.M. COLIN DAILY, Str. Valea

Lungă nr. 30, sector 6, 061502,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

C.I.P. (CORECTIV, IGIENIC,
PARFUMAT)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse zaharoase, drajeuri colorate
aromatizate, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04095
(151) 13.06.2013
(732) S.C.M. COLIN DAILY, Str. Valea

Lungă nr. 30, sector 6, 061502,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MENTOSAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse zaharoase, tablete mentolate şi
aromatizate, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04101
(151) 13.06.2013
(732) MOCANU NARCISA ANGELICA,

Drm. Taberei nr. 94, bl. 519, sc. 2, et.
3, ap. 47, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JAR TELE SHOW

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04096
(151) 13.06.2013
(732) S.C. 2001 DESIGN CONSTRUCT

S.R.L., Str. Mehedinţi nr. 17, ap. 12,
Jud. Cluj, 400672, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

CLUJ MAGAZIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04112
(151) 13.06.2013
(732) BRATIA PEPECH OOD, Silistra, ,

SAT POROYNO BULGARIA 
(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)
                 

SUNNY sem

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

(531) Clasificare Viena:050701; 250119;
270511; 290115;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04113
(151) 13.06.2013
(732) CRANGUS VALERIU, Str. I. T.

Meschendorfer nr. 359, judeţul
Braşov, , SAT SANPETRU
ROMANIA 

(540)
                  

studio85

(531) Clasificare Viena:270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice.
21 Piepteni şi bureţi; perii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04114
(151) 13.06.2013
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

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

(540)

ROMÂNIA FRUMOASĂ

(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 04102
(151) 13.06.2013
(732) MOCANU NARCISA ANGELICA,

Drm. Taberei nr. 94, bl. 519, sc. 2, et.
3, ap. 47, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MORE ART.MORE ATTITUDE

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste

materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04103
(151) 13.06.2013
(732) S.C. LARIX COM IMPEX S.R.L.,

str. Lungă nr.46F, judeţul Mureş,
545500, SOVATA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)
             

LARIX Respiraţie uşoară

(591) Culori revendicate:verde, maro
(531) Clasificare Viena:050311; 250119;

250725; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
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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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04128
(151) 13.06.2013
(732) P H E N O M E N O N  A G E N T S

LIMITED, P.O.Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Road Town, ,
T O R T O L A  I N S U L E L E
VIRGINE(BRITANICE) 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)
                

AKAI

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

11 Aparate de climatizare; dispozitive pentru
răcirea aerului; aparate pentru dezodorizarea
aerului; uscătoare de aer; instalaţii de filtrare
a aerului; încălzitoare de aer, preîncălzitoare
de aer, aparate electrice de încălzire; aparate
de ionizare pentru tratarea aerului; aparate şi
dispozitive pentru purificarea aerului;
sterilizatoare de aer; aparate pentru generarea
de abur pentru gătit; autoclave ( marmite
electrice sub presiune); cuptoare de brutărie;
grătare; încălzitoare pentru baie; aparate
pentru băi de aer cald; instalaţii de saună;
aparate pentru încălzit paturi; aparate pentru
răcirea băuturilor; radiatoare de încălzire
centrală; aparate electrice de cafea cu filtru;
cafetiere electrice; Maşini electrice de cafea
cu filtru; aparate pentru prăjit cafea;
serpentine pentru părţi de instalaţii de
distilare, de încălzire sau de răcire; aparate şi
instalaţii de gătit; reşouri; ustensile electrice
de bucătărie; aparate şi instalaţii de răcire;
instalaţii şi maşini de răcire; răcitoare de
lichide (instalaţii); instalaţii pentru răcirea
apei; cuptoare cu convecţie şi cuptoare, altele
decât în scopuri experimentale; friteuze
electrice; aparate şi instalaţii de uscare; plite
electrice; becuri de economisire a energiei;
ventilatoare electrice de uz personal; filtre de
aer pentru climatizare; filtre pentru apă
potabilă; congelatoare; maşini de prăjit fructe;
grătare (aparate de gătit); griluri (aparate de
gătit); uscătoare de păr; aparate de uscare a
mâinilor, pentru lavabouri; încălzitoare
electrice de biberoane; aparate electrice de
încălzire; plăci de încălzire; dispozitive de uz
casnic de copt pâinea; hote aspirante pentru
bucătărie; plăci încălzitoare; lăzi frigorifice;
aparate şi maşini pentru gheaţă; fierbătoare
electrice; plite de gătit; uscătoare electrice de
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rufe; cuptoare cu microunde; reşouri de păstrat
mâncarea caldă; lămpi portabile cum ar fi
lanterne de buzunar; oale electrice de gătit sub
presiune; aparate şi maşini frigorifice; aparate
şi instalaţii de refrigerare; dulapuri frigorifice;
camere frigorifice; recipiente frigorifice;
frigidere; rotisoare; aparate de gătit cu abur;
generatoare de abur de uz casnic; instalaţii de
producere a aburilor; cuptor cu aburi; oale cu
aburi; oale electrice cu abur pentru gătit;
sterilizatoare; sobe; armături de cuptoare;
prăjitoare de pâine; aparate electrice de
patiserie; fierbătoare; aparate şi maşini pentru
purificarea apei; lăzi congelatoare;
desumidificatoare; umidificatoare; aparate şi
maşini de fabricare a gheţii; lanterne de
iluminat; distribuitoare de apă pentru apă
potabilă; aparat pentru răcirea vinului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04105
(151) 13.06.2013
(732) CIUREL ADRIANA MIHAELA,

Str. Crişan, nr. 41a, bl. N3, sc. 1, ap. 9,
Jud. Mehedinţi, , DROBETA TURNU
SEVERIN ROMANIA 

(540)

Casa Voastra

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

270501; 270507; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant,
servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04106
(151) 13.06.2013
(732) C O J O C A R U  P A U L

CONSTANTIN, Ale. Viitorului, nr.
6, bl. 4A, sc. A, ap. 20, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

TERAPIA 3C CONSTIENTIZARE
CONCENTRARE COORDONARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sauanimale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04129
(151) 13.06.2013
(732) S.C. CARREFOUR ROMANIA

S.A., B-dul Timişoara nr. 26Z,
Clădirea Anchor Plaza, etaj 8, Sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
            

DRAG DE ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:negru (pantone
blackC), alb, galben (pantone 116C)

(531) Clasificare Viena:010317; 050702;
050710; 060102; 260116; 270510;
290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao 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 Cereale si produse agricole, horticole,

forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04107
(151) 13.06.2013
(732) S.C. BALL PRINTEX S.R.L., Str.

Muncii bl. 29, sc. 1, et. 2, ap. 6,
judeţul Hunedoara, , URICANI
ROMANIA 

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

(540) 
              

Hai la munte

 
(531) Clasificare Viena:060102; 260416;

260418; 270502; 270507;  
(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,
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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;
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04130
(151) 13.06.2013
(732) S.C. CARREFOUR ROMANIA

S.A., B-dul Timişoara nr. 26Z,
Clădirea Anchor Plaza, etaj 8, Sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ÎŢI MERGE LA SUFLET!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao 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 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04131
(151) 13.06.2013
(732) S.C. TESTER GRUP S.R.L., Str. G.

Muzicescu nr. 5, bl. 7A, et. 2, ap. 2,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

GRUPUL TESTER

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜


