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Cereri M|rci publicate în data de 26.06.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

03632
19.06.2013 S.C. ROZOTI PRODCOM S.R.L. Rozoti SPEDITION

2 M 2013
04248

19.06.2013 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

STRUÚUL FERICIT

3 M 2013
04249

19.06.2013 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

COCOÔUL FERICIT

4 M 2013
04250

19.06.2013 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

G{INA FERICIT{

5 M 2013
04251

19.06.2013 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

OUL FERICIT

6 M 2013
04252

19.06.2013 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

CURCANUL FERICIT

7 M 2013
04253

19.06.2013 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

PUIUL FERICIT

8 M 2013
04255

19.06.2013 S.C. LABORMED PHARMA S.A. DOMOTIL

9 M 2013
04256

19.06.2013 DORADI CERAMIC S.R.L. DORADI CERAMIC

10 M 2013
04257

19.06.2013 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

RadiRo

11 M 2013
04259

19.06.2013 S.C. COMBINATUL DE
INGRASAMINTE CHIMICE S.A.

BAZIC 27N

12 M 2013
04260

19.06.2013 S.C. COMBINATUL DE
INGRASAMINTE CHIMICE S.A.

BAZIC 27N NG

13 M 2013
04263

19.06.2013 S.C. MASI DESIGN
SOLUTIONS S.R.L.

md

14 M 2013
04264

19.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

INTERACTIV SLIM

15 M 2013
04265

19.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

ECOFIT

16 M 2013
04266

19.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

FYT FORM

17 M 2013
04267

19.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

ECQFIT

18 M 2013
04268

19.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

RITHUAL PARIS
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19 M 2013
04269

19.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

SIROPUL FYT FORM

20 M 2013
04270

19.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

FYT FORM SYRUP

21 M 2013
04271

19.06.2013 S.C. ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

ROMEGA NEMRUT

22 M 2013
04272

19.06.2013 SEN EXIM S.R.L. SARA TRAVEL

23 M 2013
04273

19.06.2013 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. UTOK NOW

24 M 2013
04274

19.06.2013 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. UTOK SURF

25 M 2013
04275

19.06.2013 S.C. ANVI PROFESSIONAL
SECURITY S.R.L.

ANVI PROFESSIONAL SECURITY

26 M 2013
04276

19.06.2013 L&C INVEST COM S.R.L. L&C invest robineÛi buni Õi ieftini

27 M 2013
04277

19.06.2013 S.C. SKILL BAZE TRAINING
S.R.L.

SKILL BAZE TRAINING

28 M 2013
04278

19.06.2013 S.C. M&M PRODUCT S.R.L. optimm

29 M 2013
04279

19.06.2013 S.C. HERBAMEDICA S.R.L. HERBAMEDICA

30 M 2013
04280

19.06.2013 ION MADALIN SEBASTIAN DESIGNED FOR YOU BY IM

31 M 2013
04281

19.06.2013 VADUVA RADU - ILIE CIRODERMA Propolis & R|Õin| de
conifere

32 M 2013
04282

19.06.2013 VADUVA RADU - ILIE AUTO GARAGE conduci oricând cu
încredere

33 M 2013
04283

19.06.2013 S.C. URGENT SECURITY
CERNICA S.R.L.

URGENT SECURITY CERNICA

34 M 2013
04284

19.06.2013 S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L. AL ARABIYA

35 M 2013
04285

19.06.2013 S.C. TONICA GROUP S.R.L. ComparaÛi Õi Cump|raÛi

36 M 2013
04286

19.06.2013 VINTILA SEVERICA SIMAG

37 M 2013
04287

19.06.2013 S.C. VINO RETAIL S.R.L. wine republic
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38 M 2013
04288

19.06.2013 TUFAN EMIL MIHAI CEMROM MULTICEM

39 M 2013
04289

19.06.2013 S.C. CONTINENTAL HOTELS
S.A.

MONDO RESTAURANT

40 M 2013
04290

19.06.2013 FLOREA BOGDAN NICOLAE ORANGEFOTO

41 M 2013
04291

19.06.2013 S.C. MOVE ON S.R.L. M MOVE ON FITNESS EDUCATION

42 M 2013
04292

19.06.2013 S.C. MOVE ON S.R.L. M MOVE ON FITNESS EDUCATION

43 M 2013
04293

19.06.2013 S.C. AMA OPTIMEX S.R.L. AMA OPTIMAX

44 M 2013
04294

19.06.2013 LEASA DRAGOÔ IONUÚ FZR

45 M 2013
04295

19.06.2013 S.C. PREFERA FOODS S.A. CD Capricii Õi Delicii Prefera

46 M 2013
04297

19.06.2013 BRÎNZILA OLESEA SPARTAN SEX POWER
TREZEÔTE B{RBATUL DIN TINE

47 M 2013
04298

19.06.2013 S.C. LINGURA & STRACHINA
S.R.L.

Lingura Õi Strachina

48 M 2013
04299

19.06.2013 S.C. EFES BEER S.R.L. Di Wine

49 M 2013
04300

19.06.2013 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

CONTROL DIGEST
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(210) M 2013 03632
(151) 19.06.2013
(732) S.C. ROZOTI PRODCOM S.R.L.,

Str. Oltului nr. 7, Jud. Bihor, ,
COMUNA BIHARIA ROMANIA 

(540)

Rozoti SPEDITION
  
(531) Clasificare Viena:270510; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare marfuri,
organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04248
(151) 19.06.2013
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Str. Labirint nr. 84,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STRUŢUL FERICIT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04270
(151) 19.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tablitei nr. 4, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FYT FORM SYRUP

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
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fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04271
(151) 19.06.2013
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA NEMRUT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04249
(151) 19.06.2013
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Str. Labirint nr. 84,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COCOŞUL FERICIT

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04250
(151) 19.06.2013
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Str. Labirint nr. 84,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GĂINA FERICITĂ

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04264
(151) 19.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tablitei nr. 4, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTERACTIV SLIM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04265
(151) 19.06.2013

(732) S . C .  C A N A D I A N
FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tablitei nr. 4, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ECOFIT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04266
(151) 19.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tablitei nr. 4, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FYT FORM
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04267
(151) 19.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tablitei nr. 4, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ECQFIT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04251
(151) 19.06.2013
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Str. Labirint nr. 84,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OUL FERICIT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,

uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04272
(151) 19.06.2013
(732) SEN EXIM S.R.L., Str. Toporaşi nr.

1-7, bl. 15, sc. 4, ap. 118, sector 5,
050341, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

SARA TRAVEL
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:010313; 270515;

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

clase:
39 Organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04252
(151) 19.06.2013
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Str. Labirint nr. 84,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CURCANUL FERICIT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04253
(151) 19.06.2013
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Str. Labirint nr. 84,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PUIUL FERICIT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04286
(151) 19.06.2013
(732) VINTILA SEVERICA, Str.

Smaranda Brăescu nr. 18B, bl. 2A, sc.
1, ap. 3, sector 1, 014205,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                     

SIMAG

(591) Culori revendicate:roşu, gri, albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

270517; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 04268
(151) 19.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tablitei nr. 4, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RITHUAL PARIS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare:
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04273
(151) 19.06.2013
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UTOK NOW
(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 şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; telefoane, telefoane
inteligente, tablete; echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; părţi şi
accesorii pentru acestea.
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14 Ceasuri şi accesorii pentru acestea. 
35 Marketing, advertising, servicii
promoţionale pentru online şi offline;
distribuirea de material publicitar.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii.
42 Servicii tehnologice, de analiză şi cercetare
industrială; proiectarea şi dezvoltarea
hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04269
(151) 19.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tablitei nr. 4, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIROPUL FYT FORM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare:
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii

de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04255
(151) 19.06.2013
(732) S.C. LABORMED PHARMA S.A.,

Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

DOMOTIL
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04287
(151) 19.06.2013
(732) S.C. VINO RETAIL S.R.L., Str. Col.

C-tin Blaremberg nr. 4-6, et. 2, ap. 3A,
cam. 01, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
              

wine republic
(591) Culori revendicate:violet, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(solicităm protecţie pentru toate produsele din
clasa 33)
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicităm
protecţie pentru toate serviciile din clasa 35)
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (solicităm protecţie
pentru toate serviciile din clasa 41)
43 Restaurante şi cazare temporară. (solicităm
protecţie pentru toate serviciile din clasa 43)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04274
(151) 19.06.2013
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UTOK SURF

(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 şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; telefoane, telefoane
inteligente, tablete; echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; părţi şi
accesorii pentru acestea.
14 Ceasuri şi accesorii pentru acestea. 
35 Marketing, advertising, servicii
promoţionale pentru online şi offline;
distribuirea de material publicitar.

37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii.
42 Servicii tehnologice, de analiză şi cercetare
industrială; proiectarea şi dezvoltarea
hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04256
(151) 19.06.2013
(732) DORADI CERAMIC S.R.L.,

Intrarea Bădeni nr. 7, bl. M61, sc. 6,
ap. 107, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
            

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

clase:
35 Regruparea în beneficiul terţilor a
produselor şi materialelor de construţii pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin orice
mijloace de vânzare (prin magazine
specializate en gros şi en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
proprii sau conexe); administrarea comercială
a licenţelor pentru produse şi materiale de
construcţii de import, informaţii şi consiliere
comercială de specialitate pentru consumatori,
activităţi de import-export cu produse şi
materiale de construcţii. 
42 Creare şi menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04288
(151) 19.06.2013
(732) TUFAN EMIL MIHAI, B-dul.

Culturii nr.41, judeţul Prahova,
105600, CÂMPINA ROMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
               

CEMROM MULTICEM

(591) Culori revendicate:alb, roşu
 
(531) Clasificare Viena:020125; 071520;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi
înindustrie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04275
(151) 19.06.2013
(732) S.C. ANVI PROFESSIONAL

SECURITY S.R.L., Str. Magnoliilor
nr. 1, judeţul Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)
                   

ANVI PROFESSIONAL SECURITY
 
(531) Clasificare Viena:010110; 030717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sistemede pază. 
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04276
(151) 19.06.2013
(732) L&C INVEST COM S.R.L., Str.

Fagului nr. 79-81A, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)
                   

L&C invest robineţi buni şi ieftini

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C), gri (pantone 422C), gri închis
(pantone 425C)

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270517;

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

clase:
7 Regulatoare de apă de alimentare; instalaţii
de încălzit apa (organe de maşini); reductoare
de presiune; reductoare, altele decât pentru
vehicule terestre.
11 Accesorii de reglaj pentru aparatele de apă
sau de gaz şi pentru conductele de apă sau de
gaz; accesorii de siguranţă pentru aparatele de
apă sau de gaz şi pentru conductele de apă sau
de gaz; conducte de gaz; condensatoare gaz;
aparate pentru epurarea gazului; aprinzătoare
de gaz; arzătoare cu gaz; instalaţii de spălare
a gazului; accesorii de reglaj pentru aparatele
de apă sau de gaz şi pentru conductele de apă
sau de gaz; instalaţii de încălzire cu apă caldă;
instalaţii de conducte, de distribuţie, de
furnizare, de purificare apă; aparate de filtrare
apă; instalaţii de răcire apă; boilere; aparate de
climatizare; instalaţii de conducte apă;
robineţi de amestecare pentru conducte apă;

distribuitoare de apă; duze pentru micşorarea
presiunii apei; duze de robineţi anti-stropire;
fitinguri pentru baie, fitinguri aer cald pentru
baie; ţevi de boiler pentru instalaţii încălzire;
condensatoare de gaz; arzătoare de gaz;
epuratoare de gaz; racorduri pentru conducte;
aparate şi instalaţii sanitare; conducte de apă
pentru instalaţii sanitare.
35 Comerţ , strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04257
(151) 19.06.2013
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE, Str. General
Berthelot nr. 60-64, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RadiRo
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04259
(151) 19.06.2013
(732) S . C .  C O M B I N A T U L  D E

INGRASAMINTE CHIMICE S.A.,
Str. Principală nr. 1, Jud. Constanţa, ,
NĂVODARI ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)
              

BAZIC 27N
  (531) Clasificare Viena:270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Îngrăşăminte chimice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04260
(151) 19.06.2013
(732) S . C .  C O M B I N A T U L  D E

INGRASAMINTE CHIMICE S.A.,
Str. Principală nr. 1, Jud. Constanţa, ,
NĂVODARI ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)
               

BAZIC 27N NG
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Îngrăşăminte chimice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04277
(151) 19.06.2013
(732) S.C. SKILL BAZE TRAINING

S.R.L., Calea Bucureştilor nr. 224E,
Camera 10, corp 2, et. 1, Judeţul Ilfov,
075100, OTOPENI ROMANIA 

(540)
               

SKILL BAZE TRAINING
  
(531) Clasificare Viena:010125; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04278
(151) 19.06.2013
(732) S.C. M&M PRODUCT S.R.L., Str.

Câmpului nr. 1, judeţul Braşov,
505400, RÂŞNOV ROMANIA 

(540)
            

optimm
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;
290104;  

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

16 Rolă de folie din plastic pentru paletizare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04263
(151) 19.06.2013
(732) S.C. MASI DESIGN SOLUTIONS

S.R.L., Calea Griviţei nr. 236, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

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

clase:
9 Huse pentru telefon.
18 Genţi, portofele, plicuri (din piele sau
imitaţie de piele), curele.
25 Încălţăminte din piele, curele (accesorii
pentru îmbrăcăminte).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04289
(151) 19.06.2013
(732) S.C. CONTINENTAL HOTELS

S.A., Calea Griviţei nr. 143, sector 1,
010741, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                     

MONDO RESTAURANT

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
426C), argintiu (Pantone 877C)

 (531) Clasificare Viena:250707; 260116;
290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04290
(151) 19.06.2013
(732) FLOREA BOGDAN NICOLAE, Bd.

Naţiunile Unite nr. 3, bl. 109, sc. 1, ap.
21, et. 6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                

ORANGEFOTO

(531) Clasificare Viena:260116; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Fotografie; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04279
(151) 19.06.2013
(732) S.C. HERBAMEDICA S.R.L., Str.

Nufărului nr. 2, Camera 3, bl. S15, et.
3, ap. 44, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

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

(540)
             

HERBAMEDICA
(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb, gri
 (531) Clasificare Viena:050311; 191321;

270507; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04291
(151) 19.06.2013
(732) S.C. MOVE ON S.R.L., Str. Ion

Brezoianu nr. 27, parter, cam. 5, 8 şi 9,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

M MOVE ON FITNESS EDUCATION

(591) Culori revendicate:alb, negru, turcoaz
 
(531) Clasificare Viena:241517; 260418;

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

clase:
28 Articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04292
(151) 19.06.2013
(732) S.C. MOVE ON S.R.L., Str. Ion

Brezoianu nr. 27, parter, cam. 5, 8 şi 9,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

M MOVE ON FITNESS EDUCATION

(591) Culori revendicate:alb, negru, turcoaz
  
(531) Clasificare Viena:241517; 270502;

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

clase:
28 Articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04293
(151) 19.06.2013
(732) S.C. AMA OPTIMEX S.R.L., Str.

Toamnei nr. 54, sector 2, 020713,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMA OPTIMAX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04295
(151) 19.06.2013
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A., DN 1

km 392 + 600, Oiejdea, Judeţul Alba,
517293, COMUNA GÂLDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)
                   

CD Capricii şi Delicii Prefera

(591) Culori revendicate:mov, verde
  
(531) Clasificare Viena:190301; 250119;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04280
(151) 19.06.2013
(732) ION MADALIN SEBASTIAN, Str.

Fagurului nr. 73A, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)
                 

DESIGNED FOR YOU BY IM
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.
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.
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 de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04281
(151) 19.06.2013
(732) VADUVA RADU - ILIE, Calea

Dudeşti nr. 94, et. 7, ap. 13, sector 3,
31087, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

CIRODERMA Propolis & Răşină de
conifere

(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
închis, verde, negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050707; 051115;

260418; 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 de sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04282
(151) 19.06.2013
(732) VADUVA RADU - ILIE, Calea

Dudeşti nr. 94, et. 7, ap. 13, sector 3,
31087, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

AUTO GARAGE conduci oricând cu
încredere

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
închis, gri deschis, alb

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;

270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04283
(151) 19.06.2013
(732) S.C. URGENT SECURITY

CERNICA S.R.L., Str. Traian nr. 10,
judeţul Ilfov, 077035, COMUNA
CERNICA ROMANIA 

(540)

URGENT SECURITY CERNICA

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

45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi serviciilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04284
(151) 19.06.2013
(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)

AL ARABIYA

 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04285
(151) 19.06.2013
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Str.

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

(540)
                

Comparaţi şi Cumpăraţi

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(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 de sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04297
(151) 19.06.2013
(732) BRÎNZILA OLESEA, Str. Gheorghe

Doja nr. 67, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                  

SPARTAN SEX POWER TREZEŞTE
BĂRBATUL DIN TINE
(591) Culori revendicate:galben, roşu
 
(531) Clasificare Viena:020122; 270508;

290112;  
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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; suplimente dietetice, plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04298
(151) 19.06.2013
(732) S.C. LINGURA & STRACHINA

S.R.L., Str. Conacului nr. 30, judeţul
I l f o v ,  0 7 7 0 6 5 ,  C O M U N A
CORBEANCA ROMANIA 

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

(540)
               

Lingura şi Strachina

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
477C, 464C, 4645C), portocaliu
(Pantone 173C), gri

  

(531) Clasificare Viena:110102; 110310;
110320; 270515; 290112;  

(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04299
(151) 19.06.2013
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
               

Di Wine

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1795
C, 484 C), alb, argintiu

 
(531) Clasificare Viena:110302; 270519;

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

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19.06.2013

22

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04300
(151) 19.06.2013
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Şoseaua Alba Iulia nr. 156,
Judeţul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

CONTROL DIGEST
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou specifice domeniului farmaceutic.

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor specifice domeniului farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04294
(151) 19.06.2013
(732) LEASA DRAGOŞ IONUŢ, Str.

Covasna nr. 17, bl. F3, sc. 1, et. 4, ap.
9, sector 4, 041673, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FZR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜


