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Cereri M|rci publicate în data de 21/08/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

05592
14/08/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. LABIRINTUL EXTRATERESTRILOR

2 M 2014
05593

14/08/2014 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

Vodafone SuperNet

3 M 2014
05594

14/08/2014 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

Vodafone SuperNet

4 M 2014
05595

14/08/2014 S.C. BIOFARM S.A. ASORIANUM

5 M 2014
05596

14/08/2014 S.C. BIOFARM S.A. ASORIANIS

6 M 2014
05597

14/08/2014 CÎMPAN ISTVAN Kim Lilly

7 M 2014
05598

14/08/2014 COTTON TREE S.R.L. Cotton Tree Life in colors

8 M 2014
05599

14/08/2014 S.C. HELP NET FARMA S.A. Expertii in sanatate

9 M 2014
05600

14/08/2014 S.C. HELP NET FARMA S.A. Expertul tau in sanatate

10 M 2014
05601

14/08/2014 S.C. HELP NET FARMA S.A. SpecialiÕtii în s|n|tate

11 M 2014
05602

14/08/2014 S.C. HELP NET FARMA S.A. Specialistul t|u în s|n|tate

12 M 2014
05603

14/08/2014 S.C. START S.A. START

13 M 2014
05604

14/08/2014 S.C. SAGEM S.R.L. ZDRAV{N MOLDOVENESC crescut
de la p|mânt Pui de moldovean,
crescut agale în 61 de zile Õi oleac|

14 M 2014
05605

14/08/2014 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Din toat| inima pentru România

15 M 2014
05606

14/08/2014 S.C. PIL PROTECT SECURITY PIL PROTECT SECURITY PPS

16 M 2014
05607

14/08/2014 COJOCARU IONUÚ ADRIAN BIANCO LATTE

17 M 2014
05608

14/08/2014 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Orszagunk iranti szeretetböl

18 M 2014
05609

14/08/2014 DAMEAN ALINA GARDUL ÚEPEÔ
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(0) (210) (151) (732) (540)
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19 M 2014
05610

14/08/2014 S.C. IRISTEL ROMANIA S.R.L. NETTALK

20 M 2014
05611

14/08/2014 ASOCIATIA TEZAUR CANTEC DE TEZAUR

21 M 2014
05612

14/08/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. RISING STAR

22 M 2014
05613

14/08/2014 S.C. FREEN S.R.L. KRUDO fresh take-away

23 M 2014
05614

14/08/2014 S.C. PRO MEDIA S.R.L. SuceavaNews

24 M 2014
05615

14/08/2014 ASOCIATIA HENRI COANDA COANDA

25 M 2014
05616

14/08/2014 S.C. AUTO GAS S.R.L. AG

26 M 2014
05617

14/08/2014 S.C. AUTO GAS S.R.L. AUTOGAS SERV

27 M 2014
05618

14/08/2014 S.C. AUTO GAS S.R.L. AUTOGAZ

28 M 2014
05619

14/08/2014 S.C. AUTO GAS S.R.L. AUTOGAZ SERV

29 M 2014
05620

14/08/2014 CSATLOS LORAND GELLERT
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUAL{

DEVLINE

30 M 2014
05623

14/08/2014 TASOTTI DANIELA MIHAELA ZOZOCO

31 M 2014
05624

14/08/2014 MARIN MARIU TODOBUCHAREST
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(210) M 2014 05609
(151) 14/08/2014
(732) DAMEAN ALINA, Str. Podişului nr.

10 J, demisol, Platoul Însorit Galata,
judeţul Iaşi, 700620, IAŞI ROMANIA

(540)

GARDUL ŢEPEŞ

(531) Clasificare Viena:070125; 071522;
270508;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi metalice; produse metalice necuprinse în
alte clase; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05610
(151) 14/08/2014
(732) S.C. IRISTEL ROMANIA S.R.L.,

Str. Valeriu Brani;te 37-39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NETTALK
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţe şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05617
(151) 14/08/2014
(732) S.C. AUTO GAS S.R.L., Str. Manta

Roşie nr. 17, Judeţul Iaşi, 700670,
IAŞI ROMANIA 

(540)

AUTOGAS SERV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de reparaţii; staţii de service
(alimentare cu carburant şi întreţinere);
servicii de întreţinere şi reparaţii pentru
automobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05611
(151) 14/08/2014
(732) ASOCIATIA TEZAUR, Str. Ştirbei

Vodă nr. 10, bl. J2, sc. 2, et. 1, ap. 8,
Jud. Călăraşi, , CALARASI
ROMANIA 

(540)

CANTEC DE TEZAUR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05618
(151) 14/08/2014
(732) S.C. AUTO GAS S.R.L., Str. Manta

Roşie nr. 17, Judeţul Iaşi, 700670,
IAŞI ROMANIA 

(540)

AUTOGAZ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de întreţinere şi reparaţii
automobile; staţii de service (alimentare cu
carburant şi întreţinere).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05612
(151) 14/08/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RISING STAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.

38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, reslectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor ds
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05619
(151) 14/08/2014
(732) S.C. AUTO GAS S.R.L., Str. Manta

Roşie nr. 17, Judeţul Iaşi, 700670,
IAŞI ROMANIA 

(540)

AUTOGAZ SERV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de întreţinere şi reparaţii; staţii de
service (alimentare cu carburant şi
întreţinere).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05620
(151) 14/08/2014
(732) CSATLOS LORAND GELLERT

Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Str. Principală nr.
420, Comuna Breaza, Judeţul Mureş,
547135, BREAZA ROMANIA 

(540)

DEVLINE

(531) Clasificare Viena:150701; 150709;
270501; 270508;  

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

42 Creare de site-uri pe internet; creare de
pagini web; proiectare de pagini web; design
de site-uri web; actualizarea paginilor web
pentru terţi; servicii de design web; servicii de
dezvoltare de pagini web; dezvoltare de pagini
web pentru terţi; creare şi întreţinere de pagini
web; construire şi întreţinere de pagini web;
gestionare de pagini web pentru terţi; creare,
proiectare şi întreţinere de pagini web; crearea
şi întreţinerea siturilor web pentru terţi;
crearea şi întreţinerea siturilor web pentru
terţi; creare şi furnizare de pagini web pentru
terţi; servicii de proiectare şi creare de pagini
web; crearea şi proiectarea de pagini web
pentru terţi; servicii de creare de pagini web
de internet; proiectare de pagini principale şi
de site-uri web; creare şi design de site-uri
web pentru terţi; creare şi întreţinere de

site-uri (pagini web) pentru terţi; proiectare şi
întreţinere de site-uri web pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05613
(151) 14/08/2014
(732) S.C. FREEN S.R.L., Piaţa C.A.

Rosetti nr. 1, et. 2, ap. 3, camera 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KRUDO fresh take-away

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260115; 260118;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05614
(151) 14/08/2014
(732) S.C. PRO MEDIA S.R.L., Str. Octav

Onicescu nr. 9, bl. 9A, sc. A, et. 3, ap.
11, Jud. Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

SuceavaNews

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie; fotografii; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase);
clişee; ziare.
35 Publicitate; administraţie comercială;
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste; distribuire de
materiale publicitare; productie de materiale
publicitare; difuzare de materiale publicitare.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare pe
pagini web; emisiuni televizate; difuzare de
programe de televiziune; radiodifuziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; publicare de
ziare, periodice, cataloage şi brosuri.
42 Creare, proiectare şi intreţinere de pagini
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05592
(151) 14/08/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

LABIRINTUL EXTRATERESTRILOR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05615
(151) 14/08/2014
(732) ASOCIATIA HENRI COANDA,

Calea Văcăreşti 340, bl. 16, ap. 32,
sector 4, 040069, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COANDA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05623
(151) 14/08/2014
(732) TASOTTI DANIELA MIHAELA,

Str. Liviu Rebreanu nr.25, bl.M11,
sc.1, ap.2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

ZOZOCO

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

(531) Clasificare Viena:050702; 061909;
260118; 270502; 270503; 290114;  

(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; becuri
de iluminat.
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; adezivi (substanţe de lipit).
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; conserve de peşte; conserve de
ananas.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite;
brichete.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05593
(151) 14/08/2014
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vodafone SuperNet

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

38 Telecomunicaţii.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05594
(151) 14/08/2014
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vodafone SuperNet

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), alb

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05616
(151) 14/08/2014
(732) S.C. AUTO GAS S.R.L., Str. Manta

Roşie nr. 17, Judeţul Iaşi, 700670,
IAŞI ROMANIA 

(540)

AG

(531) Clasificare Viena:270502; 270519;
270522;  

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

4 Combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat.
37 Servicii de reparaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05595
(151) 14/08/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

ASORIANUM

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05596
(151) 14/08/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05597
(151) 14/08/2014
(732) CÎMPAN ISTVAN, Aleea Detunata

nr. 7, ap. 20, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

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

clase:
25 Încălţăminte cu modele pictate, aplicate.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou; publicitate; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05598
(151) 14/08/2014
(732) COTTON TREE S.R.L., Str. Floare

Roşie nr. 7, bl. 51, sc. 3, ap. 114, et. 8,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cotton Tree Life in colors
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

portocaliu, verde, mov

 (531) Clasificare Viena:020123; 020323;
050116; 270501; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05624
(151) 14/08/2014
(732) MARIN MARIU, Str. Gheorghe Doja

nr. 67, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TODOBUCHAREST

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05599
(151) 14/08/2014
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

Pictor Rosenthal, nr.14, et.2, ap.3,
cam. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Expertii in sanatate

 
(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,
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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, erbicide.
9 Casete luminoase, firme luminoase.
16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice, clişee,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, produse de imprimerie,
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), forme de tipar. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii editoriale şi redacţionale;
regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor, parafarmaceutice, suplimente
dietetice şi alimentare, produse puericultură,
produse de cosmetice şi parfumerie, (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lanţ de magazine (farmacii).
38 Telecomunicaţii; transmitere de emisiuni
radio şi spoturi publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05600
(151) 14/08/2014
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

Pictor Rosenthal, nr.14, et.2, ap.3,
cam. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Expertul tau in sanatate

  
(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, erbicide.
9 Casete luminoase, firme luminoase.
16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice, clişee,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, produse de imprimerie,
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), forme de tipar. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii editoriale şi redacţionale;
regruparea în avantajul terţilor a
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medicamentelor, parafarmaceutice, suplimente
dietetice şi alimentare, produse puericultură,
produse de cosmetice şi parfumerie, (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lanţ de magazine (farmacii).
38 Telecomunicaţii; transmitere de emisiuni
radio şi spoturi publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05601
(151) 14/08/2014
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

Pictor Rosenthal, nr.14, et.2, ap.3,
cam. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Specialiştii în sănătate
  
(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, erbicide.
9 Casete luminoase, firme luminoase.

16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice, clişee,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, produse de imprimerie,
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), forme de tipar.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii editoriale şi redacţionale; regruparea
în avantajul terţilor a medicamentelor, a
parafarmaceuticelor, a suplimentelor dietetice
şi alimentare, a produselor puericultură, a
produselor cosmetice şi parfumerie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lanţ de magazine (farmacii).
38 Telecomunicaţii; transmiterea de emisiuni
radio şi spoturi publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05602
(151) 14/08/2014
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

Pictor Rosenthal, nr.14, et.2, ap.3,
cam. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Specialistul tău în sănătate
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
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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, erbicide.
9 Casete luminoase, firme luminoase.
16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice, clişee,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, produse de imprimerie,
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), forme de tipar.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii editoriale şi redacţionale; regruparea
în avantajul terţilor a medicamentelor, a
parafarmaceuticelor, a suplimentelor dietetice
şi alimentare, a produselor puericultură, a
produselor cosmetice şi parfumerie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lanţ de magazine (farmacii).
38 Telecomunicaţii; transmiterea de emisiuni
radio şi spoturi publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05603
(151) 14/08/2014
(732) S.C. START S.A., Str. Siriului nr.

36-40, sector 1, 014354, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

START

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116C), albastru (Pantone 280C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290112;  

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

9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 14/08/2014

13

(210) M 2014 05604
(151) 14/08/2014
(732) S.C. SAGEM S.R.L., Comuna

Roşieşti, judeţul Vaslui, , GARA
ROŞIEŞTI ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

ZDRAVĂN MOLDOVENESC crescut de
la pământ Pui de moldovean, crescut agale
în 61 de zile şi oleacă

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 250109;

250110; 250119; 250125; 290115;  
(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 şi
forestiere, 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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05605
(151) 14/08/2014
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Din toată inima pentru România

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 240723;

270501; 270507; 290114;  
(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;
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ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, gheaţă comestibilă, îngheţată
comestibilă; 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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Servicii de comerţ cu amănuntul cu privire
la 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, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, gheaţă comestibilă,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă, 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, bere,
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice ( cu
excepţia berii ).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05606
(151) 14/08/2014
(732) S.C. PIL PROTECT SECURITY,

Str. Munţii Carpaţi nr. 88C, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

PIL PROTECT SECURITY PPS

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
cărămiziu, maro

  
(531) Clasificare Viena:030717; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05607
(151) 14/08/2014
(732) COJOCARU IONUŢ ADRIAN, Str.

Banul Udrea nr. 4, bl. G8, sc. A, et. 7,
ap. 79, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BIANCO LATTE

(591) Culori revendicate:maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:110102; 260118;

260120; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05608
(151) 14/08/2014
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Orszagunk iranti szeretetböl

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 240723;

270501; 270505; 270507; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de comerţ cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜


