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Publicate în data 11.04.2013
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02375
04.04.2013 S.C. VINIMONDO IMPORT

S.R.L.
THE WINE CELLAR

2 M 2013
02376

04.04.2013 S.C. VINIMONDO IMPORT
S.R.L.

THE Cellar

3 M 2013
02377

04.04.2013 S.C. MASS MEDIA ROMÂNIA
DE MÂINE S.R.L.

tv Haret

4 M 2013
02378

04.04.2013 GUŢĂ SEBASTIAN NICOLAE ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR
URBANIŞTI ŞI PEISAGIŞTI DIN
ROMÂNIA

5 M 2013
02379

04.04.2013 PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD-SKOPJE

RED OMEGA 3

6 M 2013
02380

04.04.2013 OTTO BROKER DE
ASIGURARE S.R.L.

Otto Broker - Asistenţă Non-Stop
24h 021.599.0770

7 M 2013
02381

04.04.2013 S.C. ELLEN'S design S.R.L. ellen's

8 M 2013
02382

04.04.2013 ANDREI ŞTEFAN StudioAlb

9 M 2013
02383

04.04.2013 S.C. MASTER BUSINESS S.R.L. ROMÂNIA TURISTICĂ

10 M 2013
02385

04.04.2013 AUGUSTIN RUSSU PATRU MÂINI

11 M 2013
02386

04.04.2013 S.C. KRUGER BRENT AGENCY
S.R.L.

KB ARENA

12 M 2013
02387

04.04.2013 S.C. KRUGER BRENT AGENCY
S.R.L.

KB AGENCY

13 M 2013
02388

04.04.2013 S.C. GREEN RAVENA
COMERCIAL S.R.L.

G & R

14 M 2013
02389

04.04.2013 PRAIS CORPORATE
COMMUNICATIONS S.R.L.

LEARN! DREAM! INSPIRE! Become
a Leader!

15 M 2013
02390

04.04.2013 S.C. MONTANA POPA S.R.L. BLASIUS

16 M 2013
02391

04.04.2013 IOTU TEODORA EGANZA your style in fashion

17 M 2013
02392

04.04.2013 PETCU ALEXANDRU MARIAN
PRICOPE MANUEL

Facebook Caffe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Marci depuse 04.04.2013

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2

18 M 2013
02393

04.04.2013 S.C. ROMTURISM MOLDOVA
S.R.L.

ARISTOCRAT

19 M 2013
02394

04.04.2013 S.C. CENTRAL MORENI S.R.L. FRUITS KISS

20 M 2013
02395

04.04.2013 S.C. FALKOR S.R.L. FALKOR HEATING / AIR
CONDITIONING

21 M 2013
02396

04.04.2013 S.C. FALKOR S.R.L. EVAPO

22 M 2013
02397

04.04.2013 S.C. FALKOR S.R.L. evoclima

23 M 2013
02398

04.04.2013 S.C. AEGON Towarzystwo
Ubezpieczen na Zycie S.A.
Varsovia - Sucursala Floreşti

AEGON INVEST

24 M 2013
02399

04.04.2013 S.C. AEGON Towarzystwo
Ubezpieczen na Zycie S.A.
Varsovia - Sucursala Floreşti

AEGON LA NEVOIE

25 M 2013
02400

04.04.2013 S.C. AEGON Towarzystwo
Ubezpieczen na Zycie S.A.
Varsovia - Sucursala Floreşti

AEGON FII ISTET

26 M 2013
02401

04.04.2013 S.C. AEGON Towarzystwo
Ubezpieczen na Zycie S.A.
Varsovia - Sucursala Floreşti

AEGON FII SIGUR

27 M 2013
02402

04.04.2013 S.C. AEGON Towarzystwo
Ubezpieczen na Zycie S.A.
Varsovia - Sucursala Floreşti

VITAL FOND DE PENSII
ADMINISTRAT PRIVAT

28 M 2013
02403

04.04.2013 S.C. AEGON Towarzystwo
Ubezpieczen na Zycie S.A.
Varsovia - Sucursala Floreşti

AEGON JUNIOR AVANTAJ

29 M 2013
02404

04.04.2013 S.C. AEGON Towarzystwo
Ubezpieczen na Zycie S.A.
Varsovia - Sucursala Floreşti

AEGON SENIOR PROTECT

30 M 2013
02405

04.04.2013 EREMAG DIVERSE S.R.L. R ROYAL

31 M 2013
02406

04.04.2013 S.C. INTERNATIONAL S.A. INTERNATIONAL

32 M 2013
02407

04.04.2013 S.C. INTERNATIONAL S.A.

33 M 2013
02408

04.04.2013 ALDEA ROBERT EMILIAN telcar

34 M 2013
02409

04.04.2013 S.C. GTI GENERAL TRADING
S.R.L.

Oti
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35 M 2013
02410

04.04.2013 S.C. INABRESC TRADING
S.R.L.

PieseAutoPro piese la un click
distanta

36 M 2013
02411

04.04.2013 Samsung Electronics Co., Ltd (a
Korean Corporation)

9 Plus

37 M 2013
02412

04.04.2013 UNILEVER NV MANIFESTUL FRUMUSETII
ADEVARATE
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(210) M 2013 02394
(151) 04.04.2013
(732) S.C. CENTRAL MORENI S.R.L.,

Str. Principală nr. 1, Judeţul
Dâmboviţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

FRUITS KISS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02375
(151) 04.04.2013
(732) S.C. VINIMONDO IMPORT

S.R.L., Str. Constantin Sandu Aldea
nr. 37, subsol, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE WINE CELLAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02395
(151) 04.04.2013
(732) S.C. FALKOR S.R.L., Str. I.H.

Rădulescu nr. 8, Judeţul Dâmboviţa,
130010, TÂRGOVIŞTE ROMANIA

(540)

FALKOR HEATING / AIR
CONDITIONING

(591) Culori revendicate:orange, bronz
 (531) Clasificare Viena:040303; 241511;

270512; 270515; 290112;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02396
(151) 04.04.2013
(732) S.C. FALKOR S.R.L., Str. I.H.

Rădulescu nr. 8, Judeţul Dâmboviţa,
130010, TÂRGOVIŞTE ROMANIA

(540)

EVAPO

(591) Culori revendicate :negru, albastru
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

270512; 290112;  
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 1/2000

5

 distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02397
(151) 04.04.2013
(732) S.C. FALKOR S.R.L., Str. I.H.

Rădulescu nr. 8, Judeţul Dâmboviţa,
130010, TÂRGOVIŞTE ROMANIA

(540)

evoclima

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

290112;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02398
(151) 04.04.2013
(732) S.C. AEGON Towarzystwo

Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia
- Sucursala Floreşti, Str. Avram
Iancu nr. 506-508, et. 5, Judeţul Cluj,
, COMUNA FLORESTI ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
AEGON INVEST

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02376
(151) 04.04.2013
(732) S.C. VINIMONDO IMPORT

S.R.L., Str. Constantin Sandu Aldea
nr. 37, subsol, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE Cellar

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270504; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02377
(151) 04.04.2013
(732) S.C. MASS MEDIA ROMÂNIA DE

MÂINE S.R.L., Şos. Berceni nr. 24,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

tv Haret
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

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

clase:
41 Producţia de emisiuni de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02378
(151) 04.04.2013
(732) GUŢĂ SEBASTIAN NICOLAE,

Str. Tudor Vladimirescu bl. U1, sc. A,
ap. 15, judeţul Argeş, 110191,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR
URBANIŞTI ŞI PEISAGIŞTI DIN
ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:261125; 270512;

270517; 270522; 290101; 
 

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02404
(151) 04.04.2013
(732) S.C. AEGON Towarzystwo

Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia
- Sucursala Floreşti, Str. Avram
Iancu nr. 506-508, et. 5, Judeţul Cluj,
, COMUNA FLORESTI ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02379
(151) 04.04.2013
(732) P H A R M A C E U T I C A L

C H E M I C A L  C O S M E T I C
I N D U S T R Y  A L K A L O I D
AD-SKOPJE, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, SKOPJE
REPUBLICA MACEDONIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

RED OMEGA 3
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice, suplimente
alimentare (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02405
(151) 04.04.2013
(732) EREMAG DIVERSE S.R.L., Str.

Margaretelor nr. 2, bl. A1, sc. 2, ap.
47, parter, sector 6, 062303,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

R ROYAL

(591) Culori revendicate:verde, galben

(531) Clasificare Viena:030102; 030122;
030124; 240906; 270507; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02399
(151) 04.04.2013
(732) S.C. AEGON Towarzystwo

Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia
- Sucursala Floreşti, Str. Avram
Iancu nr. 506-508, et. 5, Judeţul Cluj,
, COMUNA FLORESTI ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
AEGON LA NEVOIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02400
(151) 04.04.2013
(732) S.C. AEGON Towarzystwo

Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia
- Sucursala Floreşti, Str. Avram
Iancu nr. 506-508, et. 5, Judeţul Cluj,
, COMUNA FLORESTI ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
AEGON FII ISTET
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02380
(151) 04.04.2013
(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE

S.R.L., Bd. Unirii nr. 69, bl. G2B,
tronson 1, sector 3, 030829,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Otto Broker - Asistenţă Non-Stop 24h
021.599.0770

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

(531) Clasificare Viena:160111; 260104;
260116; 260119; 290101;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02406
(151) 04.04.2013
(732) S.C. INTERNATIONAL S.A., Str.

Avram Iancu nr. 1, Jud. Prahova, ,
SINAIA ROMANIA 

(540)

INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:maro
(531) Clasificare Viena:010105; 241515;

270125; 270507; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02381
(151) 04.04.2013
(732) S.C. ELLEN'S design S.R.L., Intr.

Colţii Brezei nr. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ellen's
  
(531) Clasificare Viena:260116; 260122;

270101; 270111;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea calcula-
toarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02407
(151) 04.04.2013
(732) S.C. INTERNATIONAL S.A., Str.

Avram Iancu nr. 1, Jud. Prahova, ,
SINAIA ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:maro
(531) Clasificare Viena:241501; 241515;

290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
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asfalt, smoală şi bitum; construcţii transpor-
tabile nemetalice; monumente nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02401
(151) 04.04.2013
(732) S.C. AEGON Towarzystwo

Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia
- Sucursala Floreşti, Str. Avram
Iancu nr. 506-508, et. 5, Judeţul Cluj,
, COMUNA FLORESTI ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

AEGON FII SIGUR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02408
(151) 04.04.2013
(732) ALDEA ROBERT EMILIAN, Str.

Campenesti nr. 10, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

telcar

  (531) Clasificare Viena:020123; 260114;
260116; 270501;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalaj; ambalarea şi
depozitarea marfurilor, organizarea de
călătorii; închiriere de automobile, închiriere
de maşini.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02382
(151) 04.04.2013
(732) ANDREI ŞTEFAN, judeţul Vaslui,

737300, IVĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

StudioAlb
  
(531) Clasificare Viena:160305; 261111;

261114; 270501;  
(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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02385
(151) 04.04.2013
(732) AUGUSTIN RUSSU, Str. Erou Iancu

Nicolae, nr. 10B, jud. Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

PATRU MÂINI

(531) Clasificare Viena:020915; 270501;
270507; 

 (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; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
19 Materiale pentru construcţii; ,ateriale de
construcţie nemetalice; conducte rigide
nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală
şi bitum; construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.
35 Gestiunea afacerilor comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02386
(151) 04.04.2013
(732) S.C. KRUGER BRENT AGENCY

S.R.L., Calea 13 Septembrie nr. 123,
bl. 129, sc. 1, ap. 31, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KB ARENA
 
 (531) Clasificare Viena:030724; 040502;

240903; 270515; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială-vânzare cu
amănuntul. 
41 Educaţie; formare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02402
(151) 04.04.2013
(732) S.C. AEGON Towarzystwo

Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia
- Sucursala Floreşti, Str. Avram
Iancu nr. 506-508, et. 5, Judeţul Cluj,
, COMUNA FLORESTI ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

VITAL FOND DE PENSII
ADMINISTRAT PRIVAT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02383
(151) 04.04.2013
(732) S.C. MASTER BUSINESS S.R.L.,

Bdul. Griviţei nr. 57, Unitatea 66,
Camera 2, Judeţul Braşov, 500177,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA TURISTICĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri, publicaţii imprimate, publicaţii
tipărite, almanahuri, cărţi, broşuri, calendare,
ziare, cărţi poştale.
35 Publicitate, agenţii de publicitate,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate radio, reclame
radio, publicitate televizată, reclame
televizate.

38 Telecomunicaţii; servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio,
televiziune şi mediu on-line.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Restaurante; cazare temporară; servicii de
rezervare de spaţii de cazare pentru turişti,
oferite în special de brokeri sau agenţii de
voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02387
(151) 04.04.2013
(732) S.C. KRUGER BRENT AGENCY

S.R.L., Calea 13 Septembrie nr. 123,
bl. 129, sc. 1, ap. 31, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KB AGENCY
  
(531) Clasificare Viena:030724; 040502;

240903; 270515; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; formare (instruire). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02388
(151) 04.04.2013
(732) S . C .  G R E E N  R A V E N A

COMERCIAL S.R.L., Str. Pucheni
nr. 3, bl. Z2, sc. 1, et. 4, ap. 49,
Camera 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

G & R
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02403
(151) 04.04.2013
(732) S.C. AEGON Towarzystwo

Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia
- Sucursala Floreşti, Str. Avram
Iancu nr. 506-508, et. 5, Judeţul Cluj,
, COMUNA FLORESTI ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
AEGON JUNIOR AVANTAJ

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02389
(151) 04.04.2013
(732) P R A I S  C O R P O R A T E

COMMUNICATIONS S.R.L., Str.
Alexandru Puşkin nr.2, sector.1,
712911, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LEARN! DREAM! INSPIRE! Become a
Leader!

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
portocaliu, galben, magenta

 (531) Clasificare Viena:260106; 260112;
270511; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02409
(151) 04.04.2013
(732) S.C. GTI GENERAL TRADING

S.R.L., Drumul între Tarlale nr. 42,
corp A, et. 2, camera 21, sector 3,
032982, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

(531) Clasificare Viena:050313; 270501;
290113;  

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

3 Substanţe pentru spălat.
4 Lumânări.
6 Produse metalice necuprinse în alte clase.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe, linguri.
16 Hârtie pentru copt, cartoane şi dantele
pentru cofetărie.
20 Produse din materiale plastice (incluse în
această clasă).
21 Scobitori, beţe pentru frigărui; bureţi,
bureţi metalici, perii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02390
(151) 04.04.2013
(732) S.C. MONTANA POPA S.R.L., Str.

Gheorghe Bariţiu, nr. 40, Judeţul
Alba, 515400, BLAJ 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)
BLASIUS

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02391
(151) 04.04.2013
(732) IOTU TEODORA, Str. Dristorului

nr. 97-119, bl. 63, sc. 3, et. 8, ap. 554,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EGANZA your style in fashion

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

(531) Clasificare Viena:261108; 270511;
270524; 290115;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02410
(151) 04.04.2013
(732) S.C. INABRESC TRADING S.R.L.,

Str. Clementei, nr. 19, Jud. Prahova,
100349, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

PieseAutoPro piese la un click distanta
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(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
bleumarin, alb

(531) Clasificare Viena:150704; 241511;
241521; 270501; 270507; 290112;  

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

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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02392
(151) 04.04.2013
(732) PETCU ALEXANDRU MARIAN,

Str. Cărămidari nr. 128 bis, judeţul
Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

(732) PRICOPE MANUEL ,  Str .
Cărămidari nr. 128 bis, judeţul Brăila,
, BRĂILA ROMANIA 

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

(540)
Facebook Caffe

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02412
(151) 04.04.2013
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013,

AL ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
MANIFESTUL FRUMUSETII

ADEVARATE

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

3 Săpunuri; săpunuri medicinale; produse
pentru curăţare; produse de parfumerie;
u le iur i  e sen ţ i a l e ;  deodorante  ş i
antiperspirante; preparate de îngrijire a
părului; sampoane şi balsamuri; coloranţi de
păr; produse pentru coafarea părului (hair
styling products); preparate de toaletă
nemedicinale; preparate sentru baie şi duş;
preparate pentru îngrijirea pielii; uleiuri,
creme şi loţiuni pentru piele; produse pentru
bărbierit; produse pre-bărbierit şi produse
după bărbierit; colonie; preparate pentru
depilate; preparate bronzante şi preparate de
protecţie solară; cosmetice; produse pentru
machiaj şi produse pentru îndepărtarea
machiajului; vaselină (petroleum jelly); prepa-
rate de îngrijire a buzelor; pudră de talc; vată
pentru scopuri cosmetice; beţişoare cu vată
pentru scopuri cosmetice; batistute (tissues),
tampoane (pads) sau şervetele (wipes)
impregnate sau pre-umezite cu loţiuni pentru
curăţare personală/igienă intimă sau loţiuni
cosmetice; măşti de frumuseţe, pachete faciale
(facial packs).
41 Servicii de educaţie şi instruire referitoare
la sănătate, îngrijire a frumuseţii, îngrijire a
pielii, produse de parfumerie, deodorante,
igienă şi nutriţie; organizarea şi coordonarea/
conducerea de seminarii, expoziţii şi ateliere
de lucru; servicii de editare/publicare;
furnizarea de consiliere şi programe destinate
promovării respectului/stimei de sine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02393
(151) 04.04.2013
(732) S.C. ROMTURISM MOLDOVA

S.R.L., Şos. Bucium nr. 61, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

ARISTOCRAT

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:010104; 250110;

250125; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 2013 02411
(151) 04.04.2013
(732) Samsung Electronics Co., Ltd (a

Korean Corporation) ,  129,
Samsung- ro ,  Yeong tong-gu ,
S u w o n - s i ,  G y e o n g g i - d o ,  ,
REPUBLICA COREEA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
9 Plus

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Amplificatoare audio, componente audio;
difuzoare audio, unitate memorie flash pentru
conectare prin USB (stick USB) (blank
universal serial bus (USB) flash memory
drive), receptoare audio şi video fără fir,
încorporate şi staţii electronice de cuplare
pentru utilizarea cu cititoare de cărţi
electronice, calculatoare tabletă, aparate de
redare mp3 (mp3 players), aparate de redare
mp4 (mp4 players), telefoane mobile şi
telefoane inteligente, camere video, software
de aplicaţie informatică pentru telefoane
mobile, media playere portabile/aparate
portabile de redare media şi calculatoare de
mână (handheld computers), şi anume,
software utilizat în recunoasterea vocii,
software pentru jocuri pe calculator,monitoare
de calculator, Hub-uri, comutatoare şi rutere
pentru reţele de calculatoare, software de
calculator pentru comanda/controlul
aplicaţiilor casnice (computer software for
controlling home appliances), software de
calculator de mesagerie instantă, trimiterea şi
primirea e-mail-uri şi de informaţii de contact,
servicii de punere la comun (partajare) a
orarului şi a conţinutului (schedule sharing
and contents sharing), software de calculator
pentru gestionarea şi organizarea diferitelor
conţinuturi care se pot citi digital, şi anume,
cărţi electronice digitale, ziare electronice
digitale, lucrări scrise (thesis) şi reviste
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electronice digitale, software de calculator
pentru gestionarea informatiilor personale,
software de calculator pentru redarea sau
partajarea fişierelor multimedia,software de
calculator pentru achizitionarea/cumpărarea,
descărcarea, redarea sau ascultarea de muzică,
software de calculator pentru achizitionarea/
cumpărarea, abonarea, descărcarea, redarea
sau ascultarea de conţinuturi care se pot citi
digital, şi anume, cărţi electronice digitale,
ziare electronice digitale, lucrări scrise
(thesis) şi reviste electronice digitale şi jocuri
electronice, software de calculator pentru
sisteme de informaţii referitoare la călătorii
pentru furnizarea sau oferirea de consiliere
referitoare la călătorii şi pentru informatii
referitoare la hoteluri, puncte de reper/atracţii
turistice (landmarks), muzee, transport public,
restaurante şi alte informaţii referitoare la
călătorii şi transport, software de calculator
pentru utilizarea la căutare, explorare şi
achizitionare/cumpărare software într-o bază
de date electronică, software de calculator
pentru utilizarea în înregistrarea, organizarea,
transmiterea, manipularea şi verificarea de
text, fişiere audio, fisiere video şi jocuri
electronice în legatură cu televizoare,
calculatoare, aparate de redare muzică (music
players), aparate de redare video (video
players), media playere/ aparate de redare
media (media players) şi telefoane mobile,
software de calculator pentru utilizarea
împreună cu sisteme de navigare prin satelit şi
sisteme de poziţionare globală (GPS) pentru
navigare, planificarea rutelor şi a
călătoriilor/excursiilor, şi cartografiere elec-
tronică, software de calculator pentru sisteme
de informaţii referitoare la călătorii pentru
furnizarea sau oferirea de consiliere
referitoare la călătorii şi pentru informaţii
referitoare la hoteluri, puncte de reper/atracţii
turistice (landmarks), muzee, transport public,
restaurante şi alte informaţii referitoare la
călătorii şi transport, software de calculator
sugerand aplicaţiile cele mai potrivite pentru
dispozitive de intrare tip stylus pentru
dispozitive mobile (computer software
suggesting the most suitable pen-input

applications for the mobile device), software
de calculator pentru a accesa internet şi
diverse aplicaţii, software de calculator pentru
a fi utilizat pentru vizualizarea şi descărcarea
hărţilor electronice, software de calculator
incorporat pe telefoane mobile/portabile şi/sau
calculatoare portabile care permite
utilizatorilor să redea/joace şi să descarce
jocuri electronice, să asculte şi să descarce
tonuri de apel/sonerie şi muzică, şi să
vizualizeze şi să descarce economizoare de
ecran (screen savers) şi imagini de fundal
(wallpapers); software de calculator pentru
editarea activităţilor zilnice, agenda de adrese,
calendar, memorii (memos) şi continuturi
multimedia stocate în dispozitive mobile,
software de calculator pentru a permite
crearea, postarea, încărcarea, descărcarea,
transmiterea, receptionarea/primirea, editarea,
extragerea, codificarea, decodarea/decodi-
ficarea, redarea, stocarea, organizarea,
prezentarea, afisarea, marcarea/etichetarea,
scrierea pe blog (blogging) şi/sau partajarea
media şi a informaţiilor electronice pe
internet, reţea cu arie locală sau reţea de
telecomunicaţii, software de calculator pentru
a permite utilizatorilor să programeze şi să
distribuie conţinut/materiale audio, video, text
şi alte conţinuturi/materiale multimedia, şi
anume muzică, concerte, materiale video,
programe de radio, televiziune, ştiri, sport,
jocuri, evenimente culturale şi programe de
divertisment şi educaţionale prin reţea de
comunicaţii, software de calculator pentru
receptionarea, transportul, codificarea,
decodarea/decodificarea, decriptarea,
criptarea, transmiterea, multiplexarea, demul-
tiplexarea şi manipularea video şi a altor date
în format digital pentru livrarea programelor
de televiziune şi a altor programe video la
dispozitivele video adecvate pentru distri-
buirea programelor de televiziune pentru
vizualizarea pe televizoare şi monitoare de
calculator, calculatoare, camere digitale,
albume foto digitale pentru afişarea
pozelor/imaginilor digitale, clipurilor video şi
muzică, rame/cadre foto digitale pentru
afişarea pozelor/imaginilor digitale, clipurilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 1/2000

18

video şi muzică, modemuri digitale/decodoare
(digital set-top boxes), si anume receptoare şi
decodoare media digitale, convertoare pentru
televiziune prin cablu, convertoare pentru
transmisii/derularea de programe media prin
internet, imagini digitale descărcabile
(downloadable digital images), şi anume
imagini fotografice sau video în domeniul
arhitecturii, dansatori de balet, costume,
instrumente muzicale, seturi de design,
echipament de comunicaţie, unde sonore
(sound waves), figuri politice, sărăcie,
Germania, munţi, lacuri, straturi de roci,
soldaţi, figuri şi locuri istorice, tribunale,
avocaţi, săli/scene de judecată, judecători,
criminali, manuscripte, cărţi, grafica de cărţi
(book cover art), orchestre, formaţii rock,
cântăreţi, chitarişti, chitare, filozofi, prese de
tipărit, ziare, redacţii de ştiri, laboratoare,
laboratoare de ştiinţă, spaţiu, planete, galaxii,
lună, plante, extratereştri, nave spaţiale,
creaturi stiintifico-fantastice, maşini şi
calculatoare, tonuri de apel/sonerii
descărcabile pentru telefoane mobile şi
calculatoare tabletă, cititoare de DVD-uri
(DVD players), panouri/table de scris albe
electronice (electronic whiteboards)
,telecopiatoare/maşini de fax (facsimile
machines), unităţi de memorie/hard disc (hard
disk drives), terminale de telefonie codată
intercom pentru conectarea la o reţea de
telefonie, telefoane pentru protocol internet
(internet protocol phones), tablou de comandă
schimbare derivaţie privată (PBX) pentru
protocol internet (internet protocol private
branch exchange (PBX) switchboards),
software pentru sisteme de operare telefonie
codată (key phone operating system software),
tablouri de comandă telefonie codată (key
phone switch boards), comutatoare/
întrerupătoare reţea arie locală (LAN) (local
area network (LAN) switches), accesorii

pentru telefon mobil şi calculator tabletă, şi
anume, baterii, încărcătoare electrice pentru
baterii, cabluri de comunicaţie a datelor, căşti,
căşti pentru urechi, încărcătoare pentru
maşină, huse de piele adaptate pentru
telefoane mobile şi calculatoare tabletă, seturi
mâini libere (hands frees kits) şi carcase
înclichetabile (snap on cases) adaptate pentru
telefoane mobile şi calculatoare tabletă, creion
electronic (stylus), aparate (deck-uri) audio
(audio decks), filme de protecţie pentru ecrane
(screen protective films) şi difuzoare
portabile, software pentru sisteme de operare
pe telefoane mobile, telefoane mobile, aparate
de redare MP3 (MP3 players), hardware
pentru server de acces la reţea, software de
operare pentru server de acces la reţea, unităţi
pentru discuri optice (optical disk drives),
aparate de redare pentru discuri optice (optical
disk players), asistenţi digitali personali
(PDA-uri), calculatoare portabile, aparate de
redare media portabile/media playere
portabile, imprimante pentru calculatoare,
semiconductori (circuite integrate), telefoane
inteligente, difuzoare audio stereo, creioane
speciale (stylus) pentru dispozitive electronice
portabile, software pentru sisteme de operare
pe calculatoare tabletă, calculatoare tabletă,
telefoane, telefoane utilizate drept dispozitive
terminale pentru protocol internet (IP)
Schimbare Derivaţie Privată (PBX)
(telephones used as terminal devices for
internet protocol (IP) Private Branch
Exchange) (PBX)), receptoare de televiziune,
ochelari tridimensionali (3D), rutere Retea
Arie Larga (WAN)(wide Area Network
(WAN) routers). 
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