
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 22.08.2013

PUBLICATE ÎN DATA DE 29.08.2013



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de
22.08.2013

1

Cereri M|rci publicate în data de 29.08.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05815
22.08.2013 MISCHIE IOANA MARIA RUNCU

2 M 2013
05830

22.08.2013 MAKAREVIC AMRA GEEKY APPLE

3 M 2013
05831

22.08.2013 MAKAREVIC AMRA green juice lab WE JUICE, YOU
DETOX

4 M 2013
05870

22.08.2013 S.C. BIOFARM S.A. Burtica fericit|

5 M 2013
05871

22.08.2013 S.C. BIOFARM S.A. FERMENT YOUNG

6 M 2013
05872

22.08.2013 S.C. BIOFARM S.A. FERMENT ACTIVE

7 M 2013
05873

22.08.2013 S.C. BIOFARM S.A. FERMENT MAX

8 M 2013
05874

22.08.2013 S.C. GATTI TEXTILE S.R.L. Antonio Gatti

9 M 2013
05876

22.08.2013 MITROI SILVIU IOAN TINERETUL LIBER

10 M 2013
05877

22.08.2013 P.F. MANEA OCTAVIAN
CRISTIAN

DECENCY

11 M 2013
05878

22.08.2013 S.C. TOPO MINIERA S.R.L. TOPO MINIERA . . . servicii de
calitate

12 M 2013
05879

22.08.2013 S.C. LINDSAY IMPEX S.R.L. Crazy Lady

13 M 2013
05880

22.08.2013 S.C. SALAMANDER COM S.R.L. Salamander com

14 M 2013
05881

22.08.2013 GRUP ECOENERGETIC SRL-D INFRAROÔU

15 M 2013
05882

22.08.2013 S.C. ADBRAIN PARTNERS
S.R.L.

THE MOST BEAUTIFUL TRUCK &
CHOPPER FESTIVAL

16 M 2013
05883

22.08.2013 POPESCU SORIN VASILE CAPITALA TURISMULUI SI
FRUMUSETII
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17 M 2013
05884

22.08.2013 VIGHECIU LAVINIA CHRISTINA
VIGHECIU PETRISOR
NICULAE

INTERMEDIARI SPORTIVII
ROMÂNI SusÛinem sportul,
promov|m talentul

18 M 2013
05885

22.08.2013 VIGHECIU LAVINIA CHRISTINA
VIGHECIU PETRISOR
NICULAE

TABLOUL SPORTIVILOR ROMÂNI

19 M 2013
05886

22.08.2013 LIVIU DAVID Marsupius

20 M 2013
05887

22.08.2013 LIVIU DAVID Marsupium

21 M 2013
05888

22.08.2013 S.C. FARMEC S.A. FARMEC TRATAMENT EXPERT

22 M 2013
05889

22.08.2013 S.C. FARMEC S.A. GEROVITAL PLANT TRATAMENT

23 M 2013
05890

22.08.2013 S.C. TOTAL IMAGE MEDIA
S.R.L.

Luisasypagnoli.ro

24 M 2013
05891

22.08.2013 S.C. TOTAL IMAGE MEDIA
S.R.L.

Vacanta ta la 1 euro

25 M 2013
05892

22.08.2013 S.C. TOTAL IMAGE MEDIA
S.R.L.

PLATESTI UNUL, MERGE TOATA
FAMILIA

26 M 2013
05893

22.08.2013 S.C. TOTAL IMAGE MEDIA
S.R.L.

Europa prin Europa Travel

27 M 2013
05894

22.08.2013 S.C. TOTAL IMAGE MEDIA
S.R.L.

Tropicana - exotic low cost

28 M 2013
05895

22.08.2013 S.C. TOTAL IMAGE MEDIA
S.R.L.

europa travel

29 M 2013
05896

22.08.2013 BALASA IONUT CLAUDIU ROCCO

30 M 2013
05897

22.08.2013 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. Dr. Catalin Luca

31 M 2013
05898

22.08.2013 CATRUNA EMIL AMRITA

32 M 2013
05899

22.08.2013 CARMEN LUANA
DUMITRESCU

CREATOR DE FERICIRE

33 M 2013
05900

22.08.2013 S.C. MEGA IMAGE S.R.L. COOL FOOD

34 M 2013
05901

22.08.2013 S.C. CARDS INTERNATIONAL
IMPEX S.R.L.

TBZ
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35 M 2013
05902

22.08.2013 S.C. CARDS INTERNATIONAL
IMPEX S.R.L.

TBZ CARDS

36 M 2013
05903

22.08.2013 CÎRSTEA NICOLAE Revista român| RRDP de drept
privat

37 M 2013
05905

22.08.2013 S.C. GEROCOSSEN S.R.L. GEROCOSSEN LABORATOIRES
PHYTO STEM

38 M 2013
05906

22.08.2013 S.C. COTRACO ROM S.R.L. SUPERKOMPAKT

39 M 2013
05907

22.08.2013 S.C. COTRACO ROM S.R.L. FLEXISTARK

40 M 2013
05908

22.08.2013 S.C. COTRACO ROM S.R.L. KRAKER

41 M 2013
05909

22.08.2013 S.C. COTRACO ROM S.R.L. POTKOVA

42 M 2013
05910

22.08.2013 MIRELA VANCICA SAN DOMINGO CAFE

43 M 2013
05911

22.08.2013 MIRELA VANCICA CAFE SAN DOMINGO

44 M 2013
05912

22.08.2013 MIRELA VANCICA LATINO CAFE

45 M 2013
05913

22.08.2013 S.C. HERMANNSTADT GROUP
S.R.L.

de Bun GUST

46 M 2013
05915

22.08.2013 MARIANA MOCULESCU Mariana Moculescu
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(210) M 2013 05815
(151) 22.08.2013
(732) MISCHIE IOANA MARIA, Str.

Tudor Vladimirescu nr. 73, judeţul
G o r j ,  2 1 0 1 3 2 ,  T Î R G U - J I U
ROMANIA 

(540)

RUNCU
  
(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.

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.
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 produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05830
(151) 22.08.2013
(732) MAKAREVIC AMRA, Rezidenţă în

România str. Aleea Busuiocului nr. 7,
Drobeta Turnu Severin, judeţul
Mehedinţi, ,  AUSTRALIA 

(540)
                 

GEEKY APPLE

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:020904; 050713;

160313; 270502; 290103;  
(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.
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 din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05831
(151) 22.08.2013
(732) MAKAREVIC AMRA, Rezidenţă în

România str. Aleea Busuiocului nr. 7,
Drobeta Turnu Severin, judeţul
Mehedinţi, ,  AUSTRALIA 

(540)
                   

green juice lab WE JUICE, YOU DETOX

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:210301; 270508;

270515; 290103;  
(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.
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 din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05899
(151) 22.08.2013
(732) CARMEN LUANA DUMITRESCU,

Str. Vasile Conta nr. 3-5 sc. C, et.
1,ap. 62, sect 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CREATOR DE FERICIRE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de acţiuni
caritabile, cursuri de voluntariat, cursuri
dezvoltare personală, autocunoaştere,
autoperfecţionare şi autorealizare de sine,
acţiuni de natură spirituală, acţiuni şi
programe de conştientizare a capacităţilor
umane de natură fizică, intelectuală şi
emoţională, sprijinirea persoanelor cu
handicap, cu adictii, dezvoltarea încrederii în
puterile şi capacităţile personale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
22.08.2013

6

(210) M 2013 05874
(151) 22.08.2013
(732) S.C. GATTI TEXTILE S.R.L., Str.

Turbinei nr. 4, judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(540)
                

Antonio Gatti

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantele şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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 05900
(151) 22.08.2013
(732) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., Str.

Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Bd. Dacia nr. 30,
et.4, camera - Echipa Sebastian 01
BUCUREŞTI

(540)
             

COOL FOOD

(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(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, precum şi toate produsele aflate
în lista alfabetică a clasei 29.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor, precum şi toate
produsele aflate în lista alfabetică a clasei 32.
35 Publicitate (inclusiv prin radio-tv, online
pe o reţea de computere şi prin Internet);
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a produselor alimentare ca de exemplu
carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte, produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, precum şi toate produsele aflate
în lista alfabetică a clasei 29, cafea, ceai,
cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori
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de cafea, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, dulciuri,
prăjituri, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri;
condimente, gheaţă, precum şi toate produsele
aflate în lista alfabetică a clasei 30, bere, ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor, precum
şi toate produsele aflate în lista alfabetică a
clasei 32, băuturi alcoolice, vin whisky vodcă,
coniac, bitter, cidru, curacao, băuturi alcoolice
care conţin fructe, hidromel, gin, lichioruri,
alcool de orez, rom sake, precum şi toate
produsele aflate în lista alfabetică a clasei 33,
peşti vii, moluşte vii, raci vii, crustacee vii,
fructe de mare vii, stridii vii, nuci de cocos,
ananas proaspăt, fructe şi legume proaspete,
nuci de cola, praz proaspăt, ciuperci
proaspete, alune de pădure, struguri proaspeţi,
pepeni, portocale proaspete, lămâi proaspete,
grepfrut proaspăt, salată verde proaspăta,
castraveţi verzi, ardei graşi proaspeţi, ardei
iuţi proaspeţi, usturoi (verde şi uscat), ceapă
(verde şi uscată), fructe de pădure proaspete,
fasole verde şi uscată, cartofi proaspeţi, alune
de pădure, seminţe de in, seminţe de floarea
soarelui, seminţe de plante, susan, seminţe de
muguri de pin, produse apicole (inclusiv cu
proprietăţi energizante şi medicinale), ceaiuri
cu efect medicinal, alimente dietetice (inclusiv
pentru uz medical), alimente dietetice pentru
copii, gumă de mestecat pentru uz medicinal
(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; comercializare angro şi en

detail a produselor alimentare; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare;
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; prezentarea de produse în
mediile de comunicare, pentru retail;
intermedieri de promoţii de vânzare;
demonstraţii cu produse; publicitate prin
corespondenţă  directă;  distribuirea
materialelor publicitare; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; agenţii pentru
informa ţ i i  comerciale; agenţii  de
import-export; marketing; servicii de
externalizare (consultanţă în afaceri);
intermedieri de achiziţii.
43 Servicii de restaurant; servicii de cantină;
catering de alimente şi băuturi; închirierea
aparatelor de gătit; închirierea dozatoarelor de
apa potabilă; servicii de restaurant cu
autoservire; snack-bar-uri; servicii de
cafenele; servicii de bar; servicii de restaurant
mobile; servicii de alimentaţie publică cu
autoservire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05878
(151) 22.08.2013
(732) S.C. TOPO MINIERA S.R.L., Aleea

Independenţei nr. 5, judeţul Constanţa,
, NICOLAE BĂLCESCU ROMANIA

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

(540)
                

TOPO MINIERA . . . servicii de calitate

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

  
(531) Clasificare Viena:160104; 160125;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software

pentru calculatoare, extinctoare.
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 05901
(151) 22.08.2013
(732) S.C. CARDS INTERNATIONAL

IMPEX S.R.L., Str. 9 Mai nr. 30B,
judeţul Constanţa, , TECHERGHIOL
ROMANIA 

(540)

TBZ
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05879
(151) 22.08.2013
(732) S.C. LINDSAY IMPEX S.R.L., Str.

Linia de Centură nr. 17, Complex
Comercial, China Town, Hala A,
Spaţiul Comercial 366, Sat Afumaţi,
Judeţul Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)
              

Crazy Lady

(531) Clasificare Viena:010105; 020316;
270508;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05902
(151) 22.08.2013
(732) S.C. CARDS INTERNATIONAL

IMPEX S.R.L., Str. 9 Mai nr. 30B,
judeţul Constanţa, , TECHERGHIOL
ROMANIA 

(540)

TBZ CARDS

  
(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.
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;
administrare site-uri web comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05880
(151) 22.08.2013
(732) S.C. SALAMANDER COM S.R.L.,

Str. Mărăşti nr. 39A, judeţul Suceava,
, SUCEAVA ROMANIA 

(740) S.C. SIDEMO - SIGLE DESENE
MODELE S.R.L., Str. Sanduleşti nr.
3, bl. Z40, ap. 4, sector 6
BUCUREŞTI

(540)
              

Salamander com
(591) Culori revendicate:verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
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25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05903
(151) 22.08.2013
(732) CÎRSTEA NICOLAE, Str. Cuza

Vodă, nr. 23, bl. 23, sc. C, ap. 1, Jud.
Olt, , SLATINA ROMANIA 

(540)
                   

Revista română RRDP de drept privat

(591) Culori revendicate:gri, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase ; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
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; broşuri, semne de cărti, cărţi; reviste
(publicaţie periodică); manuale.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)

pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; 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; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre;
publicitate prin poştă, actualizarea
materialelor publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, consiliere pentru persoane;
demonstraţii cu produse, publicitate prin
corespondenţă directă; reproducerea
documentelor; organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare;
organizarea de prezentări; organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
publicitate online pe o reţea de computer;
sondaje de opinie; publicarea textelor
publicitare; publicitate radio; publicitate.
38 Servicii care permit cel puţin unei persoane
să comunice cu altă persoană prin mijloace
senzoriale; acesteservicii sunt cele care permit
unei persoane să vorbească cu altă persoană,
transmit mesaje de la o persoană la alta şi pun
o persoana în comunicare orală sau vizuală cu
altă persoană (radio şi televiziune); servicii
care constau în general în difuzarea de
programe de radio şi televiziune; transmisia de
televiziune prin cablu; transmisie radio;
transmisii de televiziune; transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor;
comunicaţii prin reţele de fibră optică;
comunicaţii prin telefon; servicii de
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teleconferinţă; transmisia de fişiere digitale.
41  Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special serviciile
oferite de persoane sau instituiţii pentru a
dezvolta facultăţile mentale ale persoanelor,
ca şi serviciile destinate divertismentului sau
captării atenţiei; servicii de educaţie a
persoanelor, sub toate formele; servicii al
căror scop esenţial este divertismentul sau
recreerea persoanelor; servicii de prezentare a
operelor de artă plastică sau de literatura
publicului, în scopuri culturale sau educative;
publicarea cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare.
42 Servicii oferite de persoane, cu titlu
individual sau colectiv, referitor la aspecte
teoretice şi practice ale unor domenii
complexe de activitate; aceste servicii sunt
prestate de reprezentanţi ai unor profesiuni;
servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software; cercetare
şi dezvoltare pentru alţii; crearea şi
mentenanţa de website-uri; publicitate
televizată, de telemarketing.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 05881
(151) 22.08.2013
(732) GRUP ECOENERGETIC SRL-D,

Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 3,
judeţul Neamţ, 610018, PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)

INFRAROŞU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

11 Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,
de produs vapori, de gătit, de răcire, de uscare,
de ventilaţie, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.
42 Servicii ştiinţifice, tehnologice, de
cercetare ştiinţifică, de analize industriale;
prospecţiuni geologice, petroliere, explorări
marine; servicii în domeniul calculatoarelor;
reconstituire baze de date; decoraţiuni
interioare; design; estetică industrială.
45 Servicii juridice; proprietate intelectuală,
drept de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05870
(151) 22.08.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu Nr. 99, Sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Burtica fericită

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, produse sanitare de
uz medical; suplimente dietetice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05905
(151) 22.08.2013
(732) S.C. GEROCOSSEN S.R.L., Str.

Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GEROCOSSEN LABORATOIRES
PHYTO STEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice pentru îngrijirea pielii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05882
(151) 22.08.2013
(732) S.C. ADBRAIN PARTNERS S.R.L.,

Str. Durău nr. 6, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

THE MOST BEAUTIFUL TRUCK &
CHOPPER FESTIVAL

(591) Culori revendicate:galben, alb
  
(531) Clasificare Viena:180123; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05906
(151) 22.08.2013
(732) S.C. COTRACO ROM S.R.L., Str.

Principală nr. 1314, Judeţul Mureş, ,
SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

SUPERKOMPAKT

 
(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.
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 şi navală.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
22.08.2013

13

(210) M 2013 05907
(151) 22.08.2013
(732) S.C. COTRACO ROM S.R.L., Str.

Principală nr. 1314, Judeţul Mureş, ,
SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

FLEXISTARK

 
(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.
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 şi navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05908
(151) 22.08.2013
(732) S.C. COTRACO ROM S.R.L., Str.

Principală nr. 1314, Judeţul Mureş, ,
SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

KRAKER
  
(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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05909
(151) 22.08.2013
(732) S.C. COTRACO ROM S.R.L., Str.

Principală nr. 1314, Judeţul Mureş, ,
SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

POTKOVA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05910
(151) 22.08.2013
(732) MIRELA VANCICA, Str. Petru

Cercel bl. 47, sc. A, ap. 19, et. 4,
judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

SAN DOMINGO CAFE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05871
(151) 22.08.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu Nr. 99, Sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FERMENT YOUNG
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, produse sanitare de
uz medical; suplimente dietetice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 05884
(151) 22.08.2013
(732) V I G H E C I U  L A V I N I A

CHRISTINA, Str. Principatele Unite
nr. 71, ap. 2, sector 4, 040164,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) VIGHECIU PETRISOR NICULAE,
Str. Principatele Unite nr. 71, ap. 2,
sector 4, 040164, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                

INTERMEDIARI SPORTIVII ROMÂNI
Susţinem sportul, promovăm talentul

 
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

031103; 270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie sportivă; instruire sportivă;
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divertisment; activităţi sportive şi din
domeniul sportului şi culturale, jocuri şi
concursuri sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05911
(151) 22.08.2013
(732) MIRELA VANCICA, Str. Petru

Cercel bl. 47, sc. A, ap. 19, et. 4,
judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

CAFE SAN DOMINGO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05912
(151) 22.08.2013
(732) MIRELA VANCICA, Str. Petru

Cercel bl. 47, sc. A, ap. 19, et. 4,
judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

LATINO CAFE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05913
(151) 22.08.2013
(732) S.C. HERMANNSTADT GROUP

S.R.L., Str. Avram Iancu nr. 1, judeţul
Sibiu, , SELIMBAR ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)
                     

de Bun GUST
 
(531) Clasificare Viena:080502; 261325;

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

clase:
16 Postere, broşuri, tipărituri grafice, panouri
publicitare, invitaţii, plase din hârtie, pungi
pentru ambalat, funde din hârtie, cutii,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
22.08.2013

16

calendare, cataloage, etichete, produse de
imprimerie, ziare, cărţi, pliante, prospecte,
publicaţii tipărite, reviste, periodice, materiale
de instruire.
35 Publicitate; organizarea de expoziţii şi
târguri pentru scopuri comerciale sau de
publicitate; difuzarea de materiale publicitare;
promovarea de afaceri pentru terţi, în toate
formele sale; servicii de promovare a
vânzărilor pentru terţi în toate formele sale şi
pentru toate mijloacele mass-media;
demonstraţii cu produse; închiriere de
materiale de publicitate pentru prezentări
comerciale; închirierea spaţiilor publicitare.
41 Activităţi culturale şi educative;
organizarea şi susţinerea de seminarii,
conferinţe, congrese, simpozioane, expoziţii,
concerte, spectacole în scopuri culturale sau
educative; prezentarea de reprezentaţii live;
producţia spectacolelor; crearea şi organizarea
de evenimente mass media; managementul
acestor evenimente pentru scopuri culturale şi
educative; reportaje fotografice; planificarea
petrecerilor; rezervarea locurilor pentru
spectacole; servicii de amuzament; servicii
prestate de reporterii de ştiri; organizarea de
parteneriate media.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05872
(151) 22.08.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu Nr. 99, Sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FERMENT ACTIVE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, produse sanitare de

uz medical; suplimente dietetice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05873
(151) 22.08.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu Nr. 99, Sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FERMENT MAX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, produse sanitare de
uz medical; suplimente dietetice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05890
(151) 22.08.2013
(732) S.C. TOTAL IMAGE MEDIA

S.R.L., Str. Turiştilor nr. 23, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Luisasypagnoli.ro
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Organizare de călătorii (servicii turistice).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05876
(151) 22.08.2013
(732) MITROI SILVIU IOAN, Str.

Manastirea Căldăruşani nr. 6, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TINERETUL LIBER

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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 mobilierului);
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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05877
(151) 22.08.2013
(732) P.F. MANEA OCTAVIAN

CRISTIAN, Str. Cazangiilor nr. 34, ,
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)

DECENCY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05883
(151) 22.08.2013
(732) POPESCU SORIN VASILE, Str.

Intrarea Crişul Alb nr. 39, bl. 7, sc. B,
etaj 4, ap. 20, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAPITALA TURISMULUI SI
FRUMUSETII
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizarea de
târguri şi expoziţii cu scop comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
evenimente şi târguri cu scop educaţional şi
cultural.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05915
(151) 22.08.2013
(732) MARIANA MOCULESCU, Str.

Brezoianu nr. 57A, et. 1, ap. 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mariana Moculescu
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05891
(151) 22.08.2013
(732) S.C. TOTAL IMAGE MEDIA

S.R.L., Str. Turiştilor nr. 23, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vacanta ta la 1 euro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05885
(151) 22.08.2013
(732) V I G H E C I U  L A V I N I A

CHRISTINA, Str. Principatele Unite
nr. 71, ap. 2, sector 4, 040164,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) VIGHECIU PETRISOR NICULAE,
Str. Principatele Unite nr. 71, ap. 2,
sector 4, 040164, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TABLOUL SPORTIVILOR ROMÂNI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; baze de date
online în scop publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
22.08.2013

19

(210) M 2013 05892
(151) 22.08.2013
(732) S.C. TOTAL IMAGE MEDIA

S.R.L., Str. Turiştilor nr. 23, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLATESTI UNUL, MERGE TOATA
FAMILIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05886
(151) 22.08.2013
(732) LIVIU DAVID, Str. Erou Niţă Pintea

nr. 4, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Marsupius

 
(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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05893
(151) 22.08.2013
(732) S.C. TOTAL IMAGE MEDIA

S.R.L., Str. Turiştilor nr. 23, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Europa prin Europa Travel

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05887
(151) 22.08.2013
(732) LIVIU DAVID, Str. Erou Niţă Pintea

nr. 4, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Marsupium
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05894
(151) 22.08.2013
(732) S.C. TOTAL IMAGE MEDIA

S.R.L., Str. Turiştilor nr. 23, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tropicana - exotic low cost
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05888
(151) 22.08.2013
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

FARMEC TRATAMENT EXPERT
 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05889
(151) 22.08.2013
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

GEROVITAL PLANT TRATAMENT

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05895
(151) 22.08.2013
(732) S.C. TOTAL IMAGE MEDIA

S.R.L., Str. Turiştilor nr. 23, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

europa travel

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7474C), roşu (Pantone 192C)

 (531) Clasificare Viena:260201; 270502;
290112;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05896
(151) 22.08.2013
(732) BALASA IONUT CLAUDIU, Str.

Antiaeriana nr. 115, bl. A1, sc. 12, ap.
153, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

              

ROCCO

(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro,
alb

  
(531) Clasificare Viena:030701; 090110;

270502; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale pentru produsele
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05897
(151) 22.08.2013
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

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

(540)

Dr. Catalin Luca
  
(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, necuprinse 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 05898
(151) 22.08.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

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

(540)

AMRITA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
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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, necuprinse 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.

˜˜˜˜˜˜˜


