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Cereri Mărci publicate în 27.06.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04303
20/06/2014 MOCANU LARISA Prof. dr. Marioara Godeanu extract

purificat de răşină Mumie cu castan
Damar General Trading

2 M 2014
04304

20/06/2014 CARAS COSTEL PARTIDUL POPULAR

3 M 2014
04305

20/06/2014 S.C. SOLO CAFFE AUTOMATE
S.R.L.

SOLO Caffe

4 M 2014
04306

20/06/2014 S.C. ONE STOP SHOP S.R.L. LINNEA

5 M 2014
04307

20/06/2014 VASILE AURELIAN ROCK THIS HAIR BY RASH

6 M 2014
04308

20/06/2014 S.C. BENTEL SISTEM S.R.L. FITLIFE

7 M 2014
04309

20/06/2014 S.C. CASTEL FILM S.R.L. dada tv

8 M 2014
04310

20/06/2014 S.C. TEHNOMAT INGINERIE
INDUSTRIALĂ S.R.L.

TEHNOMAT INGINERIE
INDUSTRIALA GDF SUEZ

9 M 2014
04311

20/06/2014 S.C. CASTEL FILM S.R.L. dada press

10 M 2014
04312

20/06/2014 S.C. CHEMARK ROM S.R.L. Clean Up

11 M 2014
04313

20/06/2014 S.C. PASTA GYERMELY S.R.L. DONNA PASTA

12 M 2014
04314

20/06/2014 S.C. TRANSYLVANIA HERBS
PROD S.R.L.

CURCUMIN

13 M 2014
04315

20/06/2014 S.C. TRANSYLVANIA HERBS
PROD S.R.L.

CURCUMIN 95

14 M 2014
04316

20/06/2014 GRIGORIU ADRIAN UNIUNEA VATRA ROMANEASCA

15 M 2014
04317

20/06/2014 GRIGORIU ADRIAN VATRA ROMANEASCA

16 M 2014
04318

20/06/2014 ATLANTIC TRADE &
INVESTMENT COMPANY
S.R.L.

17 M 2014
04319

20/06/2014 ATLANTIC TRADE &
INVESTMENT COMPANY
S.R.L.

BADSTER
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(0) (210) (151) (732) (540)
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18 M 2014
04320

20/06/2014 ATLANTIC TRADE &
INVESTMENT COMPANY
S.R.L.

BADSTER

19 M 2014
04321

20/06/2014 ATLANTIC TRADE &
INVESTMENT COMPANY
S.R.L.

13 BADSTER

20 M 2014
04322

20/06/2014 S.C. HELP NET FARMA S.A. Help Net Convenabil

21 M 2014
04323

20/06/2014 S.C. ALCRIST COM IMPEX
S.R.L.

Mon Desir

22 M 2014
04324

20/06/2014 TUDOSE MIHAI SexPlay

23 M 2014
04325

20/06/2014 ARPA MEDIA S.R.L. Webler
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(210) M 2014 04310
(151) 20/06/2014
(732) S.C. TEHNOMAT INGINERIE

INDUSTRIALĂ S.R.L., Piaţa 1 Mai
nr. 1-2, Judeţul Cluj, 400058,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

TEHNOMAT INGINERIE
INDUSTRIALA GDF SUEZ

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04317
(151) 20/06/2014
(732) GRIGORIU ADRIAN, Str. A. D.

Xenopol nr. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VATRA ROMANEASCA

  

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

41 Educaţie, instruire,diverflsment, activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04311
(151) 20/06/2014
(732) S.C. CASTEL FILM S.R.L., Str.

Emanoil Porumbaru nr. 25 A, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

dada press

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260422; 270510;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04312
(151) 20/06/2014
(732) S.C. CHEMARK ROM S.R.L.,

Str.C-tin Brâncoveanu nr.34A, bl.15,
sc.A, ap.5, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Clean Up

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:241507; 241508;

270315; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngraşăminte
pentru pamănt; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;

materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04318
(151) 20/06/2014
(732) A T L A N T I C  T R A D E  &

INVESTMENT COMPANY S.R.L.,
Str. Biharia, nr. 67-77, corp C, et. 1,
camera 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:negru (pantone
Black), galben (pantone 389)

(531) Clasificare Viena:030116; 030124;
270504; 290112;  

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

5 Suplimente dietetice de uz medical, băuturi
dietetice.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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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.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04319
(151) 20/06/2014
(732) A T L A N T I C  T R A D E  &

INVESTMENT COMPANY S.R.L.,
Str. Biharia, nr. 67-77, corp C, et. 1,
camera 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BADSTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente dietetice de uz medical, băuturi
dietetice.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Divertisment; activităţi sportiwe şi
culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04313
(151) 20/06/2014
(732) S.C. PASTA GYERMELY S.R.L.,

Str. Harghita nr. 41, Bir. 10, Jud.
Harghita, , MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

DONNA PASTA

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
alb, crem

  
(531) Clasificare Viena:010315; 020301;

020311; 090110; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
paste, biscuiţi, cuscus, taieţei, pesmet.
35 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea produselor făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, paste, biscuiţi,
cuscus, tăieţei, pesmet pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
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intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04314
(151) 20/06/2014
(732) S.C. TRANSYLVANIA HERBS

PROD S.R.L., Str. Oltului nr. 2, birou
8, cam. 1, etaj 1, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

CURCUMIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04324
(151) 20/06/2014
(732) TUDOSE MIHAI, Str. Ion Mihalache

nr. 335, bl. 16, ap. 26, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SexPlay

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Lubrifianţi sexuali personali; geluri pentru
stimularea sexuala; preparate pentru facilitarea
actului sexual; preparate pentru reducerea
activităţii sexuale; preparate pentru inhibarea
cuplării sexuale; preparate medicale de testare
în vitro pentru determinarea sexului.
9 Sextanţi; aparatură de navigaţie (sextanţi).
10 Instrumente medicale ajutătoare pentru
sex; păpuşi gonflabile (păpuşi sexuale);
vibratoare sub formă de accesorii sexuale
pentru adulţi; vagine artificiale sub formă de
accesorii sexuale pentru adulţi; bile benwa,
sub formă de accesorii sexuale pentru adulţi;
penisuri artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulţi; dispozitive de mărire a
penisului, sub formă de accesorii sexuale
pentru adulţi.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu stimulente sexuale.
38 Servicii de topul mesajelor telefonice
preînregistrate cu referinţe sexuale.
41 Divertisment. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04320
(151) 20/06/2014
(732) A T L A N T I C  T R A D E  &

INVESTMENT COMPANY S.R.L.,
Str. Biharia, nr. 67-77, corp C, et. 1,
camera 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BADSTER

(591) Culori revendicate:negru (pantone
Black), galben (pantone 389)

  
(531) Clasificare Viena:030116; 030124;

270501; 270704; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente dietetice de uz medical, băuturi
dietetice.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04315
(151) 20/06/2014
(732) S.C. TRANSYLVANIA HERBS

PROD S.R.L., Str. Oltului nr. 2, birou
8, cam. 1, etaj 1, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

CURCUMIN 95

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04316
(151) 20/06/2014
(732) GRIGORIU ADRIAN, Str. A. D.

Xenopol nr. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNIUNEA VATRA ROMANEASCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04325
(151) 20/06/2014
(732) ARPA MEDIA S.R.L., Str. Tarnita

nr. 7, ap. 2, judeţul Cluj, 400659,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Webler

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software program pentru proiectarea,

găzduirea şi administrarea siteurilor web.
41 Servicii de publicare electronică, respectiv,
publicarea online a lucrărilor de grafică,
multimedia şi text ale terţilor.
42 Servicii de programe (platformă accesibilă
online care permite utilizatorilor să
construiască şi să administreze siteuri web;
creare, găzduire şi administrare de siteuri web
pentru terţi).
45 Înregistrarea şi administrarea numelor de
domenii pentru sisteme web (servicii juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04321
(151) 20/06/2014
(732) A T L A N T I C  T R A D E  &

INVESTMENT COMPANY S.R.L.,
Str. Biharia, nr. 67-77, corp C, et. 1,
camera 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

13 BADSTER
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(531) Clasificare Viena:270501; 270711;
270717;  

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

5 Suplimente dietetice de uz medical, băuturi
dietetice.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
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.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. 
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturali.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04322
(151) 20/06/2014
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

George Constantinescu nr.2, sector 2,
, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Help Net Convenabil

(591) Culori revendicate:orange (pantone
1505C)

(531) Clasificare Viena:241314; 241323;
260416; 260422; 290101;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
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 daunatorilor;
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 redactionale; regruparea
în avantajul terţilor a medicamentelor,
parafarmaceuticelor, suplimentelor dietetice şi
alimentare, produselor pentru puericultură,
produselor cosmetice şi de 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 radio, spoturi publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04303
(151) 20/06/2014
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, ap. 67, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Prof. dr. Marioara Godeanu extract
purificat de răşină Mumie cu castan Damar
General Trading

(591) Culori revendicate:albastru, maro,
auriu, roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020104;

020117; 060101; 060102; 250119;
290115;  

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

3 Produse cosmetice; săpunuri; parfumuri,
uleiuri eterice, deodorante, loţiuni pentru păr;
preparate pentru igiena gurii.
5 Produse farmaceutice veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente dezinfectante, produse
pentru distrugerea dăunătorilor.

35 Publicitate, gestiunea afacerilor, târguri şi
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar.
38 Telecomunicaţii.
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 04304
(151) 20/06/2014
(732) CARAS COSTEL, Intr. Popa Nan nr.

9, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PARTIDUL POPULAR

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:011505; 260116;

260121; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04305
(151) 20/06/2014
(732) S.C. SOLO CAFFE AUTOMATE

S.R.L., Calea Rahovei nr. 266-268,
Corp 5, et. 1, Axele B1/2-D, Stâlpii
3-5, camera 8, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOLO Caffe

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:110302; 260416;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Instalaţii automate pentru prepararea cafelei
(distribuitoare automate).
11 Aparate pentru prăjit cafeaua; filtre
electrice pentru cafea; maşini electrice pentru
cafea; prăjitoare de cafea; expresoare de cafea;
aparate electrice pentru încalzirea apei şi
pentru prepararea băuturilor; maşini de cafea
cu filtru de uz casnic (electrice).
30 Cafea; amestecuri de cafea; amestecuri de
cafea de malţ cu cafea; amestecuri de cafea de
malţ cu cacao; amestecuri de cafea şi cicoare;
amestecuri de cafea şi malţ; înlocuitori de
cafea; băuturi carbogazoase pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată; băuturi constând în
principal din cafea; băuturi cu gheaţă pe bază
de cafea; băuturi pe bază de cafea; băuturi pe
bază de cafea cu conţinut de lapte; boabe de
cafea; boabe de cafea învelite în zahăr; boabe

de cafea prăjite; cafea aromată; arome de
cafea; cafea cu ciocolată; cafea cu gheaţă;
cafea decafeinizată; cafea gata preparată;
cafea liofilizată; cafea măcinată; cafea prăjită
sub formă de pudră granule sau băutură;
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua;
cafea verde; cicoare; cicoare pentru utilizare
ca înlocuitori de cafea; concentrate de cafea;
esenţe de cafea; extracte de cafea; extracte de
cafea utilizate ca arome pentru băuturi; filtre
sub formă de pliculeţe pline cu cafea;
înălbitori de cafea pe bază de plante; surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea; preparate compuse din glucoză
pentru utilizare ca frişcă pentru cafea; uleiuri
de cafea; umpluturi pe bază de cafea.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; vânzarea en-gross şi en-detail a
aparatelor de cafea, a expresoarelor de cafea,
a tonomatelor de cafea, a aparatelor de făcut
cafeaua cu preplată, a filtrelor de cafea, a
maşinilor de cafea (inclusiv aparate cu
preplată), a cafelei şi înlocuitorilor de cafea, a
băuturilor pe bază de cafea, a pliculeţelor cu
cafea pentru maşini de făcut cafea şi băuturi
pe bază de cafea, a expresoarelor şi masinilor
de preparat cafeaua pentru birouri şi pentru
uzul casnic, inclusiv strângerea la un loc în
beneficiul terţilor a acestor produse, pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod (inclusiv prin
magazine en gross şi en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţa sau prin
mjloace electronice şi on line); publicitate în
domeniul cafelei, preparatelor de cafea şi
aparatelor de făcut şi preparat cafeaua
(expresoare, filtre, maşini de cafea), inclusiv
on line, radio-tv, prin mass media sau prin alte
mijloace; închiriere automate de vânzare;
închirierea tonomatelor.
40 Închirierea maşinilor şi aparatelor pentru
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procesarea băuturilor.
43 Servicii de coffee shop, cafenele,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
maşinilor de distribuire de băuturi (inclusiv
cafea şi băuturi pe bază de cafea).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04306
(151) 20/06/2014
(732) S.C. ONE STOP SHOP S.R.L., Str.

Drumul Între Tarlale nr. 42, sector 3,
032982, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LINNEA

  
(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 şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04307
(151) 20/06/2014
(732) VASILE AURELIAN, Str. Virgil

Plesoianu nr. 97, et. 1, ap. 3, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROCK THIS HAIR BY RASH

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260113; 260118;

270502; 270508; 270512; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04308
(151) 20/06/2014
(732) S.C. BENTEL SISTEM S.R.L., Str.

Georg Friederich Hegel nr. 1, judeţul
Cluj, 400448, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ

(540)

FITLIFE

(531) Clasificare Viena:261112; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
aparatelor, a echipamentelor şi a
îmbrăcămintei de sport, de fitness (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04309
(151) 20/06/2014
(732) S.C. CASTEL FILM S.R.L., Str.

Emanoil Porumbaru nr. 25 A, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

dada tv

(531) Clasificare Viena:270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04323
(151) 20/06/2014
(732) S.C. ALCRIST COM IMPEX

S.R.L., Str. Dr. Louis Pasteur nr. 18,
corp B, parter, sector 5, 050535,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mon Desir

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270515;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜


