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Cereri M|rci publicate în data de 02/07/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

03618
25/06/2014 URBAN MYTHS S.R.L. Talentivity spotlighting artists

2 M 2014
04253

25/06/2014 S.C. ALEVIA S.R.L. C-TARE

3 M 2014
04285

25/06/2014 CORDA ADRIANA-CORINA ARTHUR BOIT

4 M 2014
04404

25/06/2014 COMPIEST ANVICO S.R.L. Printie

5 M 2014
04405

25/06/2014 COMPIEST ANVICO S.R.L. BookPRINT

6 M 2014
04406

25/06/2014 PETRUS-CIURCA VLAD-EMIL Techsylvania

7 M 2014
04407

25/06/2014 BCR LEASING IFN S.A. COLINA MAREI APARTAMENTE
DE VACANTA

8 M 2014
04408

25/06/2014 PREDOIU MARIAN-C{T{LIN CANDIDEZ PENTRU TINE!

9 M 2014
04409

25/06/2014 PREDOIU MARIAN-C{T{LIN FIECARE OM CONTEAZ{!

10 M 2014
04410

25/06/2014 SORIN GUARD SECURITY
S.R.L.

SORIN GUARD SECURITY S.G.S.

11 M 2014
04411

25/06/2014 KATALITIK S.R.L.

12 M 2014
04412

25/06/2014 KATALITIK S.R.L. opinca calc| indiferenÛa

13 M 2014
04413

25/06/2014 S.C. HELP NET FARMA S.A. Help Net

14 M 2014
04414

25/06/2014 S.C. GRINGO S.R.L. BIANCO NERO

15 M 2014
04415

25/06/2014 S.C. AFI TOTAL DISTRIBUTION
S.R.L.

MANOLO

16 M 2014
04416

25/06/2014 Lidl Stiftung & Co. KG PIAÚA LIDL PROSPEÚIME, ZILNIC

17 M 2014
04417

25/06/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

PLAJA LUI TEO

18 M 2014
04418

25/06/2014 CULEA DRAGOÔ MARIUS nCloudNetwork
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(0) (210) (151) (732) (540)
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19 M 2014
04419

25/06/2014 CULEA DRAGOÔ MARIUS nCloudNetwork

20 M 2014
04420

25/06/2014 S.C. TECHNOPORT S.R.L. TECHNOLYTH

21 M 2014
04421

25/06/2014 STELEA ALEXANDRU ZIMBRU

22 M 2014
04422

25/06/2014 STELEA ALEXANDRU Hercules

23 M 2014
04423

25/06/2014 STELEA ALEXANDRU SOLEIL

24 M 2014
04424

25/06/2014 HALAK FERAS TODAY DONUT

25 M 2014
04425

25/06/2014 HALAK FERAS TODAY CROISSANT

26 M 2014
04426

25/06/2014 BURCULESCU FLORIN
AURELIAN

TARA MEA

27 M 2014
04427

25/06/2014 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

REVOLUÚIA PREÚURILOR

28 M 2014
04428

25/06/2014 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

CRAZY WEEKEND

29 M 2014
04429

25/06/2014 S.C. ELENIS TEXTIL S.R.L. COLORFUL DESIGN STUDIO

30 M 2014
04430

25/06/2014 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

CRAZY WEEK

31 M 2014
04431

25/06/2014 S.C. RIVIERA BIKE S.R.L. Blade Moto spare parts

32 M 2014
04432

25/06/2014 S.C. FORTECH S.R.L. vreau ceva
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(210) M 2014 03618
(151) 25/06/2014
(732) URBAN MYTHS S.R.L., Str.

Frederich Chopin nr. 7, sc. C, Demisol
ap. 38, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Talentivity spotlighting artists
(591) Culori revendicate:negru, galben
  (531) Clasificare Viena:260103; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04253
(151) 25/06/2014
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

C-TARE
(591) Culori revendicate:roşu închis, roşu,

verde închis, vişiniu, verde deschis,
galben, turcoise, gri, negru

 (531) Clasificare Viena:290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru
bebelusi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04285
(151) 25/06/2014
(732) CORDA ADRIANA-CORINA, Şos.

Nordului nr. 82-92, ap. 36, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) MARCI SI DESENE S.R.L., Str. Radu
Voda, nr. 22B, sector 4 BUCURESTI

(540)

ARTHUR BOIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru fotografice; hârtie
pentru fotografie.
16 Cărţi; cataloage; fotografii imprimate;
fotogravuri; publicaţii imprimate; albume
fotografice; broşuri; caiete de activităţi
individuale; caiete de activităţi pentru copii;
caiete de exerciţii; caiete de notiţe; caiete
şcolare; c; calendare; calendare de birou.
25 Confecţii (articole de îmbrăcăminte);
costume; îmbrăcăminte; tricouri; uniforme;
eşarfe; eşarfe pentru bărbaţi.
40 Developarea peliculelor fotografice;
fotogravare; imprimare; imprimare de
fotografii; imprimarea desenelor.
41 Înregistrare pe benzi video (filmare);
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închiriere de benzi video; montaj de benzi
video; publicare de cărţi; fotografie;
fotoreportaje; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; organizarea
de spectacole (servicii de impresariat);
reportaje fotografice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04414
(151) 25/06/2014
(732) S.C. GRINGO S.R.L., Str. Ştefan

Velovan nr. 25, bl. 3, sc. 2, ap. 1,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

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

(540)

BIANCO NERO

  
(531) Clasificare Viena:170217; 270501;

270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04415
(151) 25/06/2014
(732) S.C. AFI TOTAL DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Dobrogeanu Gherea nr.
43, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

MANOLO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte conservat, peşte în conserve.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04416
(151) 25/06/2014
(732) Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr.1, 74167, Neckarsulm
GERMANIA 

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

PIAŢA LIDL PROSPEŢIME, ZILNIC
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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29 Fructe şi legume conservate, refrigerate,
congelate, deshidratate, preparate şi/sau
gătite; salate gata preparate şi feluri de
mâncare gata preparate conţinând bunurile
menţionate anterior.
31 Fructe şi legume proaspete, salate; feluri de
mâncare gata preparate conţinând bunurile
menţionate anterior.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la bunurile menţionate anterior în
clasele 29 şi 31.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04417
(151) 25/06/2014
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLAJA LUI TEO

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260122; 270502;

270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 
42 Servicii ştiitifice 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 2014 04418
(151) 25/06/2014
(732) CULEA DRAGOŞ MARIUS, Şos.

Dobroeşti nr. 8, bl. H1, sc. 1, et. 2, ap.
9, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(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)

nCloudNetwork

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:011523; 150709;

160116; 270501; 290112;  
(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
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04419
(151) 25/06/2014
(732) CULEA DRAGOŞ MARIUS, Şos.

Dobroeşti nr. 8, bl. H1, sc. 1, et. 2, ap.
9, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(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)

nCloudNetwork

(531) Clasificare Viena:011523; 150709;
160116; 270501;  

(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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04420
(151) 25/06/2014
(732) S.C. TECHNOPORT S.R.L., Str.

Episcop Marton Aron nr. 13, bl. C-1,
sc.1, ap. 5, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

TECHNOLYTH
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:250305; 260406;

261108; 270501; 290112;  
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(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.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţiinemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04421
(151) 25/06/2014
(732) STELEA ALEXANDRU, Str. Traian

Lalescu nr. 16, bl. G17, sc. 1, ap. 6,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

ZIMBRU

  
(531) Clasificare Viena:030405; 030422;

030423; 030424; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini, unelte şi echipamente agricole altele
decât cele acţionat manual şi anume:
motosape, motocoase, motocositoare,

motoferăstraie, aparate de stropit, motopompe
de irigat, motofoarfece, maşini de tuns gazon,
suflante de frunze; generatoare de curent;
motoburghiuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04422
(151) 25/06/2014
(732) STELEA ALEXANDRU, Str. Traian

Lalescu nr. 16, bl. G17, sc. 1, ap. 6,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Hercules

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini, unelte şi echipamente agricole altele
decât cele acţionat manual şi anume:
motosape, motocoase, motocositoare,
motoferăstraie, aparate de stropit, motopompe
de irigat, motofoarfece, maşini de tuns gazon,
suflante de frunze; generatoare de curent;
motoburghiuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04404
(151) 25/06/2014
(732) COMPIEST ANVICO S.R.L., Str.

Gheorghe Doja, nr. 185, Clădirea
Anvico, 540212, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

Printie

(591) Culori revendicate:verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:260110; 260725;

270501; 290112;  
(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 pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator (programe de calculator).
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04405
(151) 25/06/2014
(732) COMPIEST ANVICO S.R.L., Str.

Gheorghe Doja, nr. 185, Clădirea
Anvico, 540212, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

BookPRINT

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:160313; 270315;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
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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; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator (programe de calculator).
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); caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04406
(151) 25/06/2014
(732) PETRUS-CIURCA VLAD-EMIL,

Str. Şoimilor, nr. 98, bl. C, ap. 20, Jud.
Mureş, , TÂRNĂVENI ROMANIA 

(540)

Techsylvania
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04407
(151) 25/06/2014
(732) BCR LEASING IFN S.A., Str. Piaţa

Alba Iulia, nr. 8, bl. i7, et. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLINA MAREI APARTAMENTE DE
VACANTA

(591) Culori revendicate:verde deschis
(pantone 368C), verde închis (pantone
357C)
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(531) Clasificare Viena:060102; 060104;
270507; 270511; 290103;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04408
(151) 25/06/2014
(732) PREDOIU MARIAN-CĂTĂLIN,

B-dul Aviatorilor nr. 47, Clădirea C1,
et. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CANDIDEZ PENTRU TINE!
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04409
(151) 25/06/2014
(732) PREDOIU MARIAN-CĂTĂLIN,

B-dul Aviatorilor nr. 47, Clădirea C1,
et. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FIECARE OM CONTEAZĂ!

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

45 Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04410
(151) 25/06/2014
(732) SORIN GUARD SECURITY S.R.L.,

Str. Măcesului nr. 19, Sat Buciumeni,
Jud. Călăraşi, , BUDEŞTI ROMANIA

(540)

SORIN GUARD SECURITY S.G.S.
  
(531) Clasificare Viena:010102; 240520;

240525; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de protecţie şi pază.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04411
(151) 25/06/2014
(732) KATALITIK S.R.L., Str. Ion Luca

Bănăţeanu, nr. 16, ap. 4, Jud. Timiş,
300323, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:negru (pantone
Black C), roşu (pantone Red 032C)
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 (531) Clasificare Viena:250725; 251225;
260115; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice, tehnologice, de
cercetare ştiinţifică, de analize industriale,
prospecţiuni geologice, petroliere, explorări
marine; reconstituire baze de date, decoraţiuni
interioare, design, estetică industrială.
43 Servicii de alimentaţie publică: hoteliere,
închirieri temporare (cazare), rezervare hotel,
motel, pensiuni, camping; servicii de catering.
45 Servicii juridice, în domeniul
calculatoarelor; proprietate intelectuală, drept
de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04412
(151) 25/06/2014
(732) KATALITIK S.R.L., Str. Ion Luca

Bănăţeanu, nr. 16, ap. 4, Jud. Timiş,
300323, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

opinca calcă indiferenţa

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice, tehnologice, de
cercetare ştiinţifică, de analize industriale,
prospecţiuni geologice, petroliere, explorări
marine; reconstituire baze de date, decoraţiuni
interioare, design, estetică industrială.
43 Servicii de alimentaţie publică: hoteliere,
închirieri temporare (cazare), rezervare hotel,
motel, pensiuni, camping; servicii de catering.
45 Servicii juridice, în domeniul
calculatoarelor; proprietate intelectuală, drept
de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04413
(151) 25/06/2014
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

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

(540)

Help Net

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

 (531) Clasificare Viena:191315; 241317;
270501; 270507; 290101;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
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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.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04423
(151) 25/06/2014
(732) STELEA ALEXANDRU, Str. Traian

Lalescu nr. 16, bl. G17, sc. 1, ap. 6,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

SOLEIL

  
(531) Clasificare Viena:010301; 010310;

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

clase:
7 Maşini, unelte şi echipamente agricole altele
decât cele acţionat manual şi anume:
motosape, motocoase, motocositoare,
motoferăstraie, aparate de stropit, motopompe
de irigat, motofoarfece, maşini de tuns gazon,
suflante de frunze; generatoare de curent;
motoburghiuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04424
(151) 25/06/2014
(732) HALAK FERAS, Cetăţean străin cu

rezidenţă în România, Str. Şos.
Colentina nr. 83, bl. 85, sc. C, ap. 107,
sector 2, ,  R.A.SIRIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

TODAY DONUT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Prăjituri, cornuri, gogoşi, deserturi,
biscuiţi, gustări dulci, napolitane, turtă dulce,
tarte, rulade.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04425
(151) 25/06/2014
(732) HALAK FERAS, Cetăţean străin cu

rezidenţă în România, Str. Şos.
Colentina nr. 83, bl. 85, sc. C, ap. 107,
sector 2, ,  R.A.SIRIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

TODAY CROISSANT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Prăjituri, cornuri, gogoşi, deserturi,

biscuiţi, gustări dulci, napolitane, turtă dulce,
tarte, rulade.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04426
(151) 25/06/2014
(732) B U R C U L E S C U  F L O R I N

AURELIAN, Str. Alexandru Papiu
Ilarian nr. 23B, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TARA MEA

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru, verde, grena

  
(531) Clasificare Viena:010301; 010312;

010316; 270501; 290115;  
(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04427
(151) 25/06/2014
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

REVOLUŢIA PREŢURILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa)
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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04428
(151) 25/06/2014
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CRAZY WEEKEND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04429
(151) 25/06/2014
(732) S.C. ELENIS TEXTIL S.R.L., Drum

Dobroieşti-Fundeni nr. 44, parter,
cam. 1, judeţul Ilfov, , COM.
DOBROIEŞTI ROMANIA 

(540)

COLORFUL DESIGN STUDIO
(591) Culori revendicate:galben, verde,

albastru, mov, roşu
  (531) Clasificare Viena:011515; 050520;

270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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 2014 04430
(151) 25/06/2014
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CRAZY WEEK
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04431
(151) 25/06/2014
(732) S.C. RIVIERA BIKE S.R.L., Str. Lt.

maj. av. Tănase Banciu nr. 12, judeţul
Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(540)

Blade Moto spare parts

(591) Culori revendicate:albastru
 
(531) Clasificare Viena:260725; 261325;

270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Produse metalice necuprinse în alte clase.
7 Maşini şi maşini-unelte.
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35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04432
(151) 25/06/2014
(732) S.C. FORTECH S.R.L., Str.

Frunzişului nr. 106, judeţul Cluj,
400664, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

vreau ceva

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜


