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Cereri M|rci publicate în data de 07.01.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

08540
30.12.2013 UDRISTE CARMEN MIHAELA Perdele de Colectie

2 M 2013
09478

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. stimulator celuleSTEM

3 M 2013
09479

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. HERBAGETICA MAGNEZIU
ORGANIC Cu vit. B complex

4 M 2013
09480

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. HERBAGETICA VITAMINA C
ORGANICA Imunostimulent
Antialergic

5 M 2013
09481

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. HERBAGETICA ASPIRINA
ORGANICA

6 M 2013
09482

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. HERBAGETICA CALCIU ORGANIC
Sistem osos puternic DinÛi s|n|toÕi

7 M 2013
09483

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. HERBAGETICA SELENIU
ORGANIC Imunostimulent Regleaz|
glanda tiroid|

8 M 2013
09484

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. HERBAGETICA SILICIU ORGANIC
Stimulator al producÛiei de colagen

9 M 2013
09485

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. PRANA STEM

10 M 2013
09486

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. LOVE STEM

11 M 2013
09487

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. HARMONY STEM

12 M 2013
09488

30.12.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. TANTRIC STEM

13 M 2013
09489

30.12.2013 EURO MED CONSORTIUM
S.R.L.

Medico TV

14 M 2013
09490

30.12.2013 ARAMIS INVEST S.R.L. ARAMIS GROUP

15 M 2013
09491

30.12.2013 COMAN MIHAI CHOCO PAYE

16 M 2013
09492

30.12.2013 S.C. MIOSOTIS MED S.R.L.
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17 M 2013
09493

30.12.2013 S.C. DORIPESCO S.A. ARMONIA STAREA TA DE BINE

18 M 2013
09494

30.12.2013 COMANDASU D.
ADRIAN-CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL

Clinic| de Implantologie Dentar| Dr.
Adrian ComandaÕu

19 M 2013
09495

30.12.2013 CIOBANU VASILE
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

VASILE CIOBANU

20 M 2013
09497

30.12.2013 S.C. FX NET TSIT S.R.L. ingaraj.ro

21 M 2013
09498

30.12.2013 S.C. ARIOZZI GROUP S.R.L. TERRA DEI DACI

22 M 2013
09499

30.12.2013 S.C. ARIOZZI GROUP S.R.L. VALEA DUNARII

23 M 2013
09500

30.12.2013 NIÚU MARIUS DANIEL HORTICULTORUL

24 M 2013
09503

30.12.2013 OLX B.V. OLX

25 M 2013
09504

30.12.2013 OLX B.V. OLX
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(210) M 2013 08540
(151) 30.12.2013
(732) UDRISTE CARMEN MIHAELA,

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 89, Jud.
Dolj, 200377, CRAIOVA ROMANIA

(540)

Perdele de Colectie

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

24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă;
perdele şi draperii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09497
(151) 30.12.2013
(732) S.C. FX NET TSIT S.R.L., Str.

Cerna nr. 15, bl. O11, sc. D, et. 2, ap.
10, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)
              

ingaraj.ro

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485C), negru

(531) Clasificare Viena:180123; 270508;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09503
(151) 30.12.2013
(732) OLX B.V., Taurusavenue 105, 2132

LS, HOOFDDORP NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

OLX

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice şi optice; aparate si
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepţia, stocarea, afişarea sau
reproducerea de sunet, imagini şi date,
calculatoare, programe de calculator, circuite
integrate, aparate şi instrumente pentru codare
şi decodare a semnalelor electrice; unităţi de
control de la distanţă; carduri smart, carduri
codificate; antene, antene de satelit; cabluri;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; ştechere; prize şi porturi; cutii de
joncţiune; benzi, discuri şi alte medii de
stocare sau pentru înregistrarea de date, sunet
sau imagini; filme cinematografice pregătite
pentru expoziţie, înregistrari video şi/sau
audio, de comunicare multi-media, dispozitive
de înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afişare, recepţie şi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator şi aparate şi instrumente pentru
utilizarea în legătură cu Internetul; publicaţii
electronice; piese (şi accesorii) pentru toate
bunurile menţionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare şi vânzarea de bunuri
în comerţul cu amănuntul şi en-gros; servicii
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şi agenţii de publicitate, promovare, de
închiriere de spaţii publicitare; servicii de
management al afacerilor; servicii de
contabilitate, consultanţă, servicii de
consultanţă şi informare toate cu privire la
afaceri şi de management al afacerilor, servicii
de cercetare de piaţă; servicii de facturare;
servicii de publicitate şi de marketing; servicii
de consiliere, informare, consultanţă pentru
contractant (abonat) şi pentru semnarea de
contracte (abonamente) şi managementul
asemnării de contracte; organizarea şi
realizarea de târguri şi expoziţii; difuzare de
publicitate şi subiecte promoţionale; toate
serviciile din această clasă privitoare sau în
legătură cu Internet sau furnizate on-line de pe
internet; furnizarea şi difuzarea de informaţii
referitoare la toate serviciile menţionate mai
sus.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Servicii de comunicaţii voce, date, sunet şi
imagine; servicii de comunicaţii multi-media,
servicii de telecomunicaţii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit şi prin
cablu, servicii de ştiri; transmisie, furnizarea
şi afişarea de informaţii în afaceri sau în
scopuri domestice de la o bază de date stocate
de calculator; difuzare de spectacole şi
evenimente live; servicii de închiriere şi
leasing de aparate şi instrumente de
comunicare; servicii de abonament pentru
televiziune, radio şi Internet, furnizarea de
site-uri web; furnizare acces la şi leasing timp
de acces la baze de date de calculator, toate
serviciile din această clasă cu privire la sau în
legătură cu Internet sau furnizate on-line de pe
internet; asigurarea şi difuzarea de informaţii
referitoare la toate serviciile menţionate mai
sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea şi

întreţinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator şi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din această clasă cu
privire la calculatoare, aparate şi echipamente
de calcul, programe de calculator şi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen şi scris, pentru compilarea de
pagini web pe internet, crearea şi menţinerea
site-uri web, găzduire site-uri web ale altora;
toate serviciile din această clasă cu privire la
sau în legătură cu Internet sau furnizate
on-line de pe internet; servicii de informare
incluse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09485
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

PRANA STEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare 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 09486
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

LOVE STEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare 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 09487
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

HARMONY STEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare 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 09488
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

TANTRIC STEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare 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 09493
(151) 30.12.2013
(732) S.C. DORIPESCO S.A., Str. Bisericii

nr. 224, Judeţul Braşov, 507080,
COMUNA HALCHIU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

ARMONIA STAREA TA DE BINE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Apă plată şi carbogazificată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09495
(151) 30.12.2013
(732) C I O B A N U  V A S I L E

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Sat Frumusica,
jude ţu l  Botoşan i ,  ,  COM.
FRUMUSICA ROMANIA 

(740) MARIA HAISAN, Calea Naţională nr.
65, bl. i3, sc. C, ap.10, et.4
BOTOSANI

(540)

VASILE CIOBANU

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09498
(151) 30.12.2013
(732) S.C. ARIOZZI GROUP S.R.L., Str.

Cicero 23 E, judeţul Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

TERRA DEI DACI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09499
(151) 30.12.2013
(732) S.C. ARIOZZI GROUP S.R.L., Str.

Cicero 23 E, judeţul Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

VALEA DUNARII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09500
(151) 30.12.2013
(732) NIŢU MARIUS DANIEL, Str.

Cernăuţi nr. 31, bl. Y5, ap. 10, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HORTICULTORUL

  
(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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09504
(151) 30.12.2013
(732) OLX B.V., Taurusavenue 105, 2132

LS, HOOFDDORP NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
                     

OLX

(591) Culori revendicate:mov, verde,
portocaliu

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

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

9 Aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice şi optice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepţia, stocarea, afişarea sau
reproducerea de sunet, imagini şi date,
calculatoare, programe de calculator, circuite
integrate, aparate şi instrumente pentru codare
şi decodare a semnalelor electrice; unităţi de
control de la distanţă; carduri smart, carduri
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codificate; antene, antene de satelit; cabluri;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; ştechere; prize şi porturi; cutii de
joncţiune; benzi, discuri şi alte medii de
stocare sau pentru înregistrarea de date, sunet
sau imagini; filme cinematografice pregătite
pentru expoziţie, înregistrari video şi/sau
audio, de comunicare multi-media, dispozitive
de înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afişare, recepţie şi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator şi aparate şi instrumente pentru
utilizarea în legătură cu Internetul; publicaţii
electronice; piese (şi accesorii) pentru toate
bunurile menţionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare şi vânzarea de bunuri
în comerţul cu amănuntul şi en-gros; servicii
şi agenţii de publicitate, promovare, de
închiriere de spaţii publicitare; servicii de
management al afacerilor; servicii de
contabilitate, consultanţă, servicii de
consultanţă şi informare toate cu privire la
afaceri şi de management al afacerilor, servicii
de cercetare de piaţă; servicii de facturare;
servicii de publicitate şi de marketing; servicii
de consiliere, informare, consultanţă pentru
contractant (abonat) şi pentru semnarea de
contracte (abonamente) şi managementul
asemnării de contracte; organizarea şi
realizarea de târguri şi expoziţii; difuzare de
publicitate şi subiecte promoţionale; toate
serviciile din această clasă privitoare sau în
legătură cu Internet sau furnizate on-line de pe
internet; furnizarea şi difuzarea de informaţii
referitoare la toate serviciile menţionate mai
sus.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Servicii de comunicaţii voce, date, sunet şi
imagine; servicii de comunicaţii multi-media,
servicii de telecomunicaţii; serviciile de

difuzare radio, televiziune, prin satelit şi prin
cablu, servicii de ştiri; transmisie, furnizarea şi
afişarea de informaţii în afaceri sau în scopuri
domestice de la o bază de date stocate de
calculator; difuzare de spectacole şi
evenimente live; servicii de închiriere şi
leasing de aparate şi instrumente de
comunicare; servicii de abonament pentru
televiziune, radio şi Internet, furnizarea de
site-uri web; furnizare acces la şi leasing timp
de acces la baze de date de calculator, toate
serviciile din această clasă cu privire la sau în
legătură cu Internet sau furnizate on-line de pe
internet; asigurarea şi difuzarea de informaţii
referitoare la toate serviciile menţionate mai
sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea şi
întreţinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator şi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din această clasă cu
privire la calculatoare, aparate şi echipamente
de calcul, programe de calculator şi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen şi scris, pentru compilarea de
pagini web pe internet, crearea şi menţinerea
site-uri web, găzduire site-uri web ale altora;
toate serviciile din această clasă cu privire la
sau în legătură cu Internet sau furnizate
on-line de pe internet; servicii de informare
incluse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09483
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)
                      

HERBAGETICA SELENIU ORGANIC
Imunostimulent Reglează glanda tiroidă

(591) Culori revendicate:gri, galben închis,
galben deschis, albastru închis

(531) Clasificare Viena:030716; 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 pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09478
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)
                 

stimulator celuleSTEM

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

(531) Clasificare Viena:260118; 260418;
290104;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09484
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)
                     

HERBAGETICA SILICIU ORGANIC
Stimulator al producţiei de colagen

(591) Culori revendicate:gri, galben închis,
galben deschis, albastru închis

(531) Clasificare Viena:030716; 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 pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09479
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)
                    

HERBAGETICA MAGNEZIU
ORGANIC Cu vit. B complex

(591) Culori revendicate:gri, galben închis,
galben deschis, albastru închis

(531) Clasificare Viena:030716; 260418;
270508; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09489
(151) 30.12.2013
(732) EURO MED CONSORTIUM

S.R.L., Str. Emil Botta nr. 1, bl.
M109, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

Medico TV

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:241322; 270508;

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

clase:
35 Agenţii de locuri de muncă, recrutare
personal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09480
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)
                    

HERBAGETICA VITAMINA C
ORGANICA Imunostimulent Antialergic

(591) Culori revendicate:gri, galben închis,
galben deschis, albastru închis

(531) Clasificare Viena:030716; 260418;
270508; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09490
(151) 30.12.2013
(732) ARAMIS INVEST S.R.L., Str.

Speranţei nr.3-5, judeţul Maramureş,
430015, BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                

ARAMIS GROUP

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
200C)

(531) Clasificare Viena:270509; 270510;
270511; 290101;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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16 Broşuri, reviste promoţionale, flyere,
cataloage, materiale publicitare, carduri
(tipărituri), cărţi de vizită.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase); saltele; plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora
sau material plastic (solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în lista alfabetică a
clasei 20). 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a următoarelor produse: mobilă şi
obiecte de mobilier, saltele; decoraţiuni,
obiecte pentru decorarea casei (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
proprii en gros şi/sau en detail, magazine en
gros şi/sau en detail, outlet-uri, mall-uri,
supermarket-uri, hypermarket-uri, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09481
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)
                      

HERBAGETICA ASPIRINA
ORGANICA

(591) Culori revendicate:gri, galben deschis,
galben închis, albastru închis

(531) Clasificare Viena:030716; 260418;
270508; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09492
(151) 30.12.2013
(732) S.C. MIOSOTIS MED S.R.L., Str.

Zimbrului nr. 3, Jud. Iaşi, 700047,
IAŞI ROMANIA 

(540)
          

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:241323; 241324;

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

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
44 Servicii medicale la domiciliu; servicii
medicale; servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09482
(151) 30.12.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)
                  

HERBAGETICA CALCIU ORGANIC
Sistem osos puternic Dinţi sănătoşi

(591) Culori revendicate:gri, galben închis,
galben deschis, albastru închis

(531) Clasificare Viena:030716; 260418;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09494
(151) 30.12.2013
(732) C O M A N D A S U  D .

ADRIAN-CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL, B-dul 1 Decembrie
1918, nr. 6, bl. L56, sc. C, ap. 41,
8700, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
                

Clinică de Implantologie Dentară Dr.
Adrian Comandaşu

(531) Clasificare Viena:050521; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09491
(151) 30.12.2013
(732) COMAN MIHAI, Calea 13

Septembrie nr. 205, et. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHOCO PAYE

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; făina şi preparate din cereale; pâine,
patiserie şi cofetărie; gheaţă; zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); condimente; gheaţă;
alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului
alimentelor; băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată; cereale preparate pentru consumul
uman; produse zaharoase; produse din cacao
şi produse din ciocolată; batoane cu cacao,
batoane cu ciocolată, batoane cu caramel,
batoane glazurate, batoane cu fistic, batoane
cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi, chec,
napolitane, bomboane, biscuiţi, fursecuri,
paste.

˜˜˜˜˜˜˜



ERAT{
din 07.01.2014

Referitor la depozitele M 2013/08901, M 2013/08902 Õi M 2013/08903 publicate în
data de 12.12.2013, dintr-o eroare conÛinutul clasei de servicii 38 a fost publicat greÕit. 

Corect este: Servicii online de comunicaÛii Õi permitere acces la baze de date a
utilizatorilor prin utilizarea temporar| de software online (care nu se poate desc|rca)
pentru valute de tranzacÛionare Õi titluri de valoare în schimburi comerciale Õi finanÛe,
schimb valutar, managementul ratei dobânzii Õi moneda de comercializare Õi titluri de
valoare pe diferite pieÛe electronice.


