
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 04.10.2013

PUBLICATE ÎN DATA DE 11.10.2013



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de
04.10.2013

1

Cereri M|rci publicate în data de 11.10.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07028
04.10.2013 S.C. BIOFARM S.A. SILIMILK T

2 M 2013
07029

04.10.2013 S.C. BIOFARM S.A.

3 M 2013
07030

04.10.2013 COOPERATIVA AGRICOLA VIA
DOMNULUI

Via Domnului

4 M 2013
07031

04.10.2013 S.C. FARMACEUTICA
ARGESFARM S.A.

VeniÛi la CATENA Õi pl|tiÛi mai puÛin!

5 M 2013
07032

04.10.2013 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

CARBOFLAT

6 M 2013
07033

04.10.2013 S.C. IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

GREENFIELD CARTIERUL
ÎMBR{ÚIÔAT DE P{DURE

7 M 2013
07037

04.10.2013 ALEXANDRU NEAGU ACADEMIA DE BILIARD Sports Pub
SINCE 1994

8 M 2013
07038

04.10.2013 S.C. BEST FOODS
PRODUCTIONS S.R.L.

LOTTO

9 M 2013
07039

04.10.2013 S.C. BEST FOODS
PRODUCTIONS S.R.L.

LOTO

10 M 2013
07040

04.10.2013 S.C. HOLD GOLD S.R.L. Korallgold

11 M 2013
07041

04.10.2013 S.C. ADIDANA S.R.L. adidana agricultura

12 M 2013
07042

04.10.2013 S.C. CREATICA MEDIA S.R.L. PaiPai

13 M 2013
07043

04.10.2013 PETRICE PAULA RAMONA Venus Dental

14 M 2013
07044

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. CARDIACUS

15 M 2013
07045

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. CIRCULATORUS

16 M 2013
07046

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. COLESTEROLUS

17 M 2013
07047

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. DERMATOFITUS

18 M 2013
07048

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. DETOXIFIUS
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19 M 2013
07049

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. GASTRICUS

20 M 2013
07050

04.10.2013 SI-PRO TRADING S.R.L. Mobilhome BlueSky

21 M 2013
07051

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. GINECOLOGICUS

22 M 2013
07052

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. GLICONORMUS

23 M 2013
07053

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. HEMORODALUS

24 M 2013
07054

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. HEPATOBILIARUS

25 M 2013
07055

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. NERVOCALMUS

26 M 2013
07056

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. NORMOTENSIUS

27 M 2013
07057

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. PROSILUETH

28 M 2013
07058

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. PROSTATUS

29 M 2013
07059

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. RENALUS

30 M 2013
07060

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. RESPIRATORUS

31 M 2013
07061

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. TIROIDIANUS

32 M 2013
07062

04.10.2013 S.C. FAUNUS PLANT S.R.L. VITAMINIZANTUS

33 M 2013
07063

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. IMPARÚIAL

34 M 2013
07064

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. JURNALUL DE SEAR{

35 M 2013
07065

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. Digi Sport Expres

36 M 2013
07066

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. Saptamana sub lupa

37 M 2013
07067

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. Stirile Digi Sport

38 M 2013
07068

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. VOCILE OLTENIEI
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39 M 2013
07069

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. VOCILE IAÔIULUI

40 M 2013
07070

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. VOCILE GALAÚIULUI

41 M 2013
07071

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. VOCILE CONSTANÚEI

42 M 2013
07072

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. VOCILE CLUJULUI

43 M 2013
07073

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. VOCILE BRAÔOVULUI

44 M 2013
07074

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. VOCILE BIHORULUI

45 M 2013
07075

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. VOCILE BANATULUI

46 M 2013
07076

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. RECRUTAT în TIMIÔOARA

47 M 2013
07077

04.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. RECRUTAT în OLTENIA

48 M 2013
07078

04.10.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Studioul de tatuaje

49 M 2013
07079

04.10.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Puffy pets foca Yuki la doctor

50 M 2013
07080

04.10.2013 WELLINGHAM LIMITED maxtar

51 M 2013
07081

04.10.2013 TANASE FLORIN zorstore.ro

52 M 2013
07082

04.10.2013 TANASE FLORIN ERAN

53 M 2013
07083

04.10.2013 S.C. SCANIO S.R.L. SCANIO Business Travel Agency

54 M 2013
07084

04.10.2013 S.C. FLOREASCA CITY
CENTER S.R.L.

TALKSHOP

55 M 2013
07085

04.10.2013 S.C. FLOREASCA CITY
CENTER S.R.L.

TALKSHOP PROMENADA IN
FLOREASCA CITY

56 M 2013
07086

04.10.2013 S.C. MILLENNIUM BANK SA
(MILLENNIUM BANK)

LIGA CHIBZUIÚILOR

57 M 2013
07087

04.10.2013 S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. Slim LifeImpulse Form Shake
Chocolate
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58 M 2013
07089

04.10.2013 CONSILIUL NATIONAL AL
INTREPRINDERILOR PRIVATE
MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA
(CNIPMMR)

THE BIG PITCH

59 M 2013
07091

04.10.2013 S.C. ALBARIM S.R.L. SIGPlast

60 M 2013
07092

04.10.2013 S.C. SEMINEE STEFANESCU
DESIGN S.R.L.

SEMINEE STEFANESCU
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(210) M 2013 07078
(151) 04.10.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
          

Studioul de tatuaje

(591) Culori revendicate:roz
(531) Clasificare Viena:030717; 270508;

270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07079
(151) 04.10.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

Puffy pets foca Yuki la doctor

(591) Culori revendicate:violet, roşu
(531) Clasificare Viena:020901; 020919;

270502; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07063
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

IMPARŢIAL

(591) Culori revendicate:bleumarin, alb,
roşu, albastru

(531) Clasificare Viena:160125; 260418;
270524;  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07080
(151) 04.10.2013
(732) WELLINGHAM LIMITED, 113

Barksdale Professional Center in the
City of Newark, DE 19711, COUNTY
OF THE NEW CASTLE S.U.A.
DELAWARE

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)
                

maxtar

(531) Clasificare Viena:260118; 270508;
270515;  

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

24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07064
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

JURNALUL DE SEARĂ

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin
(531) Clasificare Viena:020105; 020115;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07081
(151) 04.10.2013
(732) TANASE FLORIN, Str. Serghei

Vasilievici Rahmaninov nr. 33, sc. C.
ap. 21, sector 2, 020196, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07065
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Digi Sport Expres

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07041
(151) 04.10.2013
(732) S.C. ADIDANA S.R.L., Str. Fraţii

Goleşti nr. 18, et. 3, judeţul Argeş,
110174, PITEŞTI ROMANIA 

(540)
                

adidana agricultura

  
(531) Clasificare Viena:050316; 260116;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografice, 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) destinate industriei.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; mâncare pentru animale;
malţ.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07082
(151) 04.10.2013
(732) TANASE FLORIN, Str. Serghei

Vasilievici Rahmaninov nr. 33, sc. C.
ap.  21,  sector 2,  020196,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

ERAN

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07044
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

CARDIACUS

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07066
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07042
(151) 04.10.2013
(732) S.C. CREATICA MEDIA S.R.L.,

Str. Buna Ziua nr. 37A, bl. E2A, sc. 3,
ap. 56, judeţul Cluj, 400495,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)
               

PaiPai

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

(531) Clasificare Viena:040503; 080725;
270508; 270509; 290114;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07067
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Stirile Digi Sport

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07083
(151) 04.10.2013
(732) S.C. SCANIO S.R.L., Str. Nicolae

Racotă nr. 4, bl. 69, parter, ap. 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SCANIO Business Travel Agency

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb, gri
(531) Clasificare Viena:180501; 260407;

270502; 270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07043
(151) 04.10.2013
(732) PETRICE PAULA RAMONA, Str.

Venus nr. 6, judeţul Cluj, 400692,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)
                    

Venus Dental

(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
270508;  

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

44 Servicii medicale; servicii de asistenţă
stomatologică; consultaţii, tratamente
stomatologice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07068
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

VOCILE OLTENIEI

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07028
(151) 04.10.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

SILIMILK T

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical; suplimente dietetice.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07084
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FLOREASCA CITY CENTER

S.R.L., Str. Calea Floreasca nr. 175,
et.1, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)
              

TALKSHOP

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, tipărituri, produse de
imprimerie; fotografii; articole de papetărie;
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); ambalaje din hârtie,
carton, mase plastice, ambalaje pentru cărţi,
ambalaje pentru cadouri, ambalaje pentru
mâncare.
35 Servicii de publicitate şi studii de
marketing; gestionarea şi administrarea
afacerilor comerciale; lucrări de birou, cum ar
fi editarea şi prelucrarea de texte; publicarea
de reviste, periodice, jurnale, de materiale
publicitare si altele similare.

38 Telecomunicaţii, servicii conexe
internetului, difuzare de infomaţii video,
audio, servicii de discuţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, servicii de publicare on
line, publicare on line de cărţi, publicare de
cărţi, manuale.
42 Servicii ştiinţifice si tehnologice, servicii
de cercetare şi creaţie; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
proiectare şi întreţinere de pagini web,
inclusiv pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07029
(151) 04.10.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)
          

  
(531) Clasificare Viena:2805;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Medicamente de uz uman şi veterinar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07069
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07085
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FLOREASCA CITY CENTER

S.R.L., Str. Calea Floreasca nr. 175,
et.1, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)
                 

TALKSHOP PROMENADA IN
FLOREASCA CITY

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, tipărituri, produse de
imprimerie; fotografii; articole de papetărie;
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); ambalaje din hârtie,
carton, mase plastice, ambalaje pentru cărţi,
ambalaje pentru cadouri, ambalaje pentru
mâncare.
35 Servicii de publicitate şi studii de
marketing; gestionarea şi administrarea
afacerilor comerciale; lucrări de birou, cum ar
fi editarea şi prelucrarea de texte; publicarea
de reviste, periodice, jurnale, de materiale
publicitare şi altele similare.
38 Telecomunicaţii, servicii conexe
internetului, difuzare de infomaţii video,
audio, servicii de discuţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, servicii de publicare on
line, publicare on line de cărţi, publicare de
cărţi, manuale.
42 Servicii ştiinţifice si tehnologice, servicii
de cercetare şi creaţie; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
proiectare şi întreţinere de pagini web,
inclusiv pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07050
(151) 04.10.2013
(732) SI-PRO TRADING S.R.L., Str.

Garoafei nr. 11, judeţul Ilfov, ,
JILAVA ROMANIA 

(540)

Mobilhome BlueSky

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290104;  
(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 nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07030
(151) 04.10.2013
(732) COOPERATIVA AGRICOLA VIA

DOMNULUI, Str. Jercalai nr. 1A,
Jud. Prahova, 106300, URLAŢI
ROMANIA 

(540)
          

Via Domnului

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:050710; 070124;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07086
(151) 04.10.2013
(732) S.C. MILLENNIUM BANK SA

(MILLENNIUM BANK), Piaţa
Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul Sudic, parter, et. 13-17,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

LIGA CHIBZUIŢILOR
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(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 2013 07087
(151) 04.10.2013
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA 

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

(540)
                  

Slim LifeImpulse Form Shake Chocolate

(591) Culori revendicate:alb, roz, maro
deschis, negru, gri, verde, galben, mov

(531) Clasificare Viena:110320; 191125;
290115;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari;
suplimente alimentare; suplimente dietetice,
suplimente nutritive, suplimente alimentare
sub formă de pudră, suplimente nutritive sub
formă de shake-uri; suplimente nutritive şi
anume carbohidraţi în formă de pudră;
suplimente alimentare sub formă lichidă,
suplimente alimentare antioxidante;
suplimente alimentare antioxidante sub forma
lichidă, suplimente alimentare cu vitamine
şi/sau minerale şi/sau oligoelemente, proteine
sub formă de pudră folosite ca supliment
nutritiv ; proteine sub formă de pudră folosite
ca supliment nutritiv cu vitamine şi/sau
minerale şi/sau oligoelemente; vitamine;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07070
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07071
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

VOCILE CONSTANŢEI

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07089
(151) 04.10.2013
(732) CONSILIUL NATIONAL AL

INTREPRINDERILOR PRIVATE
MICI SI  MIJLOCII  DIN
ROMANIA (CNIPMMR), Str.
Walter Mărăcineanu nr. 1-3, intrarea
1, et. 1, sector 1, 010155,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE BIG PITCH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07072
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

VOCILE CLUJULUI

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07073
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

VOCILE BRAŞOVULUI

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07045
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

CIRCULATORUS

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07031
(151) 04.10.2013
(732) S . C .  F A R M A C E U T I C A

ARGESFARM S.A., Str. Banat, nr. 2,
(C1-corp D, birou 21-22), et. 1, Jud.
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)
            

Veniţi la CATENA şi plătiţi mai puţin!

(591) Culori revendicate:verde (pantone
347C, 360C) , galben (pantone 803C),
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portocaliu (pantone 1495C)
(531) Clasificare Viena:050311; 241314;

270508; 270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 07074
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

VOCILE BIHORULUI

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07091
(151) 04.10.2013
(732) S.C. ALBARIM S.R.L., Str.

Colectiviştilor nr. 17 A, judeţul Galaţi,
, GALAŢI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)
           

SIGPlast
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(531) Clasificare Viena:260302; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07075
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

VOCILE BANATULUI

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07052
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

GLICONORMUS

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07053
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07054
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

HEPATOBILIARUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07046
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

COLESTEROLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07092
(151) 04.10.2013
(732) S.C. SEMINEE STEFANESCU

DESIGN S.R.L., Str. Dobrogeanu
Gherea nr. 108, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
                 

SEMINEE STEFANESCU

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260407; 261325;

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 07055
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

NERVOCALMUS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07032
(151) 04.10.2013
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Str. 9 Mai, bl. 77, Jud. Sibiu,
550201, SIBIU ROMANIA 

(540)
          

CARBOFLAT

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

clase:
5 Suplimente alimentare de uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07056
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

NORMOTENSIUS

  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07057
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

PROSILUETH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
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30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07058
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

PROSTATUS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07076
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
          

RECRUTAT în TIMIŞOARA

(531) Clasificare Viena:020916; 260416;
270502; 270503;  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07033
(151) 04.10.2013
(732) S.C. IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A. ,  Şos .
Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de
Afaceri Constructdava, et.6,7, judeţ
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)
          

GREENFIELD CARTIERUL
ÎMBRĂŢIŞAT DE PĂDURE
(591) Culori revendicate:verde (pantone
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3425C)
(531) Clasificare Viena:050106; 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.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07059
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

RENALUS

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07060
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

RESPIRATORUS

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07077
(151) 04.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
          

RECRUTAT în OLTENIA
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(531) Clasificare Viena:020916; 260416;
270502; 270503;  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07061
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

TIROIDIANUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07062
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

VITAMINIZANTUS

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07047
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07048
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

DETOXIFIUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07049
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

GASTRICUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07037
(151) 04.10.2013
(732) ALEXANDRU NEAGU, B-dul

Uverturii nr. 248-252, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
          

ACADEMIA DE BILIARD Sports Pub
SINCE 1994

(591) Culori revendicate:verde, maro, ocru
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

090110; 270508; 270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică, restaurant,
bar, bistro.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07051
(151) 04.10.2013
(732) S.C. FAUNUS PLANT S.R.L., Nr.

25, judeţul Bihor, 417121, POIENII
DE JOS ROMANIA 

(540)

GINECOLOGICUS

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07038
(151) 04.10.2013
(732) S . C .  B E S T  F O O D S

PRODUCTIONS S.R.L., Str.
Moinesti nr. 55, sector 6, 61232,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)
           

LOTTO

(531) Clasificare Viena:270502; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07039
(151) 04.10.2013
(732) S . C .  B E S T  F O O D S

PRODUCTIONS S.R.L., Str.
Moinesti nr. 55, sector 6, 61232,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)
           

LOTO

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07040
(151) 04.10.2013
(732) S.C. HOLD GOLD S.R.L., Str.

Tipografiei nr. 6, Jud. Cluj, 400401,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Korallgold

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05799
(151) 06.11.2012
(732) ProSieben Television GmbH,

Medienallee 7, 85774, Unterfohring
GERMANIA 

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

(540)

The Voice

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
demolări de construcţii; lucrări de etanşeizare;
gresarea vehiculelor; pictarea sau repararea
indicatoarelor; asfaltare; instalaţii, întreţinere
şi reparaţii (calculatoare); recondiţionări de
îmbrăcăminte; informaţii în domeniul
construcţiilor; informaţii în domeniul
reparaţiilor; curăţarea la exterior a edificiilor;
construcţia standurilor de expoziţii şi
magazine; instalare şi reparaţii de antrepozite;
consultaţii pentru construcţii; construcţii;
extracţii miniere; bizmuire; călcarea rufelor;
curăţare cu solvenţi organici; lucrări de
realizare a învelitorilor; lucrări de izolare a
clădirilor (construcţii); netezirea cu abur a
îmbrăcămintei; dezinfecţie; deparazitarea
instalaţiilor electrice; construcţia de uzine;
întreţinerea vehiculelor; staţii de service
(alimentare cu carburant şi întreţinere);
curăţarea coşurilor de fum; lucrări de reparare
a produselor textile; montări de schele; lucrări
de tencuire; construcţii de porturi; curăţare de
clădiri (interior); instalare şi întreţinere
conducte de petrol; instalare şi reparare de
ascensoare; instalare şi reparare de dispozitive
pentru irigaţii; instalare şi reparare de
dispozitive de alarmă în caz de furt; instalare
şi reparaţii de aparate electrice; instalare şi

reparare de dispozitive de alarmă în caz de
incendiu; instalare şi reparaţii pentru instalaţii
de încălzire; instalarea şi repararea aparatelor
de condiţionare a aerului; instalarea şi
repararea aparatelor de răcire; instalare şi
reparaţii pentru cuptoare; instalarea şi
repararea telefoanelor; echipamente de
bucătărie; instalarea, întreţinerea şi repararea
aparaturii de birou; instalare, întreţinere,
reparaţii maşini; întreţinerea, curăţarea şi
repararea pielii; întreţinerea piscinelor;
cositorire; lucrări de instalaţii; servicii de
producere de zăpadă artificială; lucrări de
ebenisterie (reparaţii); lucrări de lăcuire;
supervizare (conducere) de lucrări de
construcţii; lucrări de zugrăvit (vopsit);
zidărie; întreţinere de mobilier; construcţii de
diguri; instalarea de uşi şi ferestre; servicii de
reîncărcarea cartuşelor de cerneală (toner);
întreţinere, curăţare şi reparare blănuri;
şlefuirea vehiculelor; capitonarea mobilei;
deratizare; curăţare şi reparare de boilere;
curăţarea hainelor; curăţarea vehiculelor;
spălarea ferestrelor; spălarea scutecelor;
reparare şi întreţinere proiectoare de cinema;
reparaţii de costume; asistenţă în caz de
defecţiune a vehiculelor (reparaţii); repararea
aparatelor fotografice; reparaţii de tapiţerie;
repararea pompelor; reparaţii de umbrele de
ploaie; repararea închizătorilor; reparaţii de
umbrele solare; orologerie (întreţinere şi
reparaţii); restaurarea operelor de artă;
restaurări de mobilier; restaurarea
instrumentelor muzicale; tratamente contra
ruginii; tratamente preventive contra ruginii,
pentru vehicule; reşaparea pneurilor; forarea
puţurilor; distrugerea dăunătorilor, alţii decât
din agricultură; construcţii navale; ascuţirea
cuţitelor; sablare; lucrări de cizmărie;
exploatarea carierelor; aşezarea cărămizilor
(zidărie); realizarea de acoperiri rutiere;
curăţarea drumurilor; aplicare de tapet; foraje
pentru petrol sau zăcăminte de gaz;
recondiţionarea motoarelor uzate sau parţial
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distruse; recondiţionarea maşinilor uzate sau
parţial distruse; construcţii subacvatice;
reparaţii subacvatice; închiriere de
excavatoare; închiriere de echipamente de
şantier; închiriere de buldozere; închiriere de
macarale; închiriere de maşini de curăţat;
închiriere de automăturătoare; nituire;
vulcanizarea pneurilor (reparaţie); întreţinere
şi reparaţii pentru arzătoare; întreţinere şi
reparaţii avioane; întreţinere şi reparaţii
automobile; reparaţii şi întreţinere de case de
bani; întreţinere şi reparaţii de camere de
siguranţă; spălarea cu leşie; albire; spălarea
vehiculelor; spălarea automobilelor; spălarea
rufelor; servicii de tâmplărie.
38 Telecomunicaţii; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; emisiuni televizate;
televiziune prin cablu; radiodifuziune;
furnizarea accesului la reţelele globale de
computere; asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică
mondială; expediere de telegrame; furnizarea
canalelor de telecomunicaţii destinate
serviciilor de teleshopping; agenţii de presă;
transmisie wireless; buletine electronice
(telecomunicaţii); mesaje electronice; servicii
de telex; comunicaţii prin reţele de fibră
optică; comunicaţii prin reţele de fibre optice;
comunicaţii telefonice; servicii de rutare şi
jonc ţ iune pentru  te lecomunica ţ i i ;
radiotelefonie mobilă; transmitere de mesaje
şi de imagini asistate de calculator; servicii de
mesaje radio (radio, telefon sau alte mijloace
de comunicaţii electronice); transmisii prin
satelit; servicii de mesaje vocale; transmisii
facsimil; servicii telefonice; servicii
telegrafice; comunicaţii prin telegraf;
transmitere de telegrame; servicii de
teleconferinţe; transmisia de fişiere digitale;
transmisia de felicitări online; transmitere de
mesaje; închiriere de facsimile; închirieri de
aparate pentru transmiterea de mesaje;
închiriere de modemuri; închiriere de
telefoane; închirieri de aparate de

telecomunicaţii; închiriere de timp de acces la
reţele informatice mondiale; furnizarea
accesului la baze de date; difuzarea de
programe sau emisiuni de film, televiziune,
radio, videotext, teletext, în special clipuri
publicitare; difuzare de programe de
teleshopping; colectarea şi livrarea de ştiri
(agenţii de presă); colectare şi livrarea de
informaţii generale în cadrul serviciilor
agenţiilor de presă; transmisie de sunet,
imagine şi date prin cablu, satelit, (reţele)
computerizate, cabluri telefonice şi ISDN şi
orice alt tip de medii de transmisie; furnizarea
accesului la informaţii stocate în baze de date,
în special pe internet şi în special şi prin
sisteme (de calcul) cu comunicare interactivă;
închirierea timpilor de acces la un centru
conţinând baze de date; punerea la dispoziţie
a accesului la informaţii din domeniul
internetului; punerea la dispoziţie a unui
portal online; difuzarea de programe de
televiziune pentru abonaţi, în special sub
formă de televiziune plătită şi video la cerere;
furnizarea tehnică a accesului la jocuri de
calculator pentru solicitare şi transmitere prin
internet, alte servicii online şi în medii
comparative; telecomunicaţii prin intermediul
platformelor şi portalurilor de internet;
radiotelefonie mobilă.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii;
remorcare; asistenţă în caz de defectare a
vehiculelor (tractare); informaţii în domeniul
transportului; distribuirea de colete; livrarea
de mărfuri; distribuirea de ziare; transport de
pasageri; servicii de autobuz; transport pe
vase de agrement; transport de călători;
navlosire; salvare de nave; servicii de
spărgătoare de gheaţă; livrarea de flori;
rezervarea de locuri pentru călătorii; servicii
de şoferi; servicii de expediere; cărăuşie;
curtaj de transport; mutări; depozitarea
ambarcaţiunilor; depozitarea mărfurilor;
împachetarea mărfurilor; descărcare;
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informaţii în domeniul depozitării; servicii de
îmbuteliere; curtaj de navlu; francarea
corespondenţei; transport efectuat de hamali;
transport cu ambulanţa; servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri); stocare; pilotaj;
închirierea de aeronave; transporturi aeriene;
transport de mobilă; distribuire de
corespondenţă; servicii de parcare; transport
cu tramvaiul; depozitarea suporturilor de date
sau a documentelor stocate electronic;
transport princonducte; însoţirea de călători;
închiriere de autobuze; rezervări pentru
călătorii; rezervări pentru transport; servicii de
salvare; operaţiuni de salvare (transport);
servicii de navigaţie; curtaj maritim; acţionare
porţi de ecluza; transporturi maritime;
lansarea de sateliţi pentru terţi; servicii de
manipulare şi de încărcare a mărfii; servicii de
taxi; transport fluvial; transport pe calea
ferată; transport cu feribot; transport cu
autobuzul; transport cu şlepuri; transport cu
camioane; transport cu vaporul; transportul şi
descărcarea gunoaielor; transport de valori;
logistică de transport; salvare subacvatică;
vizite la obiective turistice; organizarea de
croaziere; organizarea de excursii; navlu
(transport de mărfuri); informaţii în domeniul
traficului; închiriere de ambarcaţiuni;
închirierea de vehicule; închiriere de garaje;
închrierea camerelor frigorifice; închirierea de
portbagaje de capotă pentru vehicule;
închirierea de vagonete de cale ferată;
închiriere de automobile; închirierea de
frigidere; închiriere de containere de
depozitare; închirierea de depozite; închirierea
de locuri de parcare; închiriere de cai;
închirierea de automobile de curse; închirierea
de fotolii rulante; închirierea de costume de
scafandru grele; închiriere de clopote de
scufundare; ambalarea produselor; distribuţia
de electricitate; distribuţia de energie;
distribuţia de apă; închiriere de vagoane de
cale ferată; servicii de alimbare; aducţiunea
apei; ranfluare de nave; livrarea de mărfuri

comandate prin corespondenţă.
40 Tratament de materiale; decapare; tratarea
deşeurilor (transformare); frecare; retuşarea
îmbrăcămintei; servicii de croitorie; apretarea
textilelor; imprimarea desenelor; informaţii în
domeniul prelucrărilor de materiale;
taxidermie; tratarea textilelor; prelucrarea
lânii; albirea ţesăturilor; legătorie; servicii de
vopsitorie; servicii de tehnică dentară;
imprimare; tivirea stofelor; congelarea
alimentelor; decontaminarea materialelor
periculoase; developarea de pelicule
fotografice; prelucrarea petrolului; imprimare
de fotografii; fotogravare; producerea de
energie; colorarea geamurilor prin tratarea
suprafeţelor; vopsirea pielii; vopsirea
blănurilor; vopsirea încălţămintei; vopsirea
ţesăturilor; vopsirea textilelor; ignifugarea
ţesă turilor;  prelucrarea peliculelor
cinematografice; fotocompoziţii; frezare;
galvanizare; servicii de tăbăcărie; suflare
(sticlărie); placare cu aur; gravare; călirea
metalelor; rabotare; lucrări în lemn; tăierea şi
debitarea lemnului; placare cu cadmiu;
calandrarea ţesăturilor; stoarcerea fructelor;
lucrări pe ceramică; cazangerie; urzire;
tratarea ţesăturilor împotriva şifonării;
conservarea alimentelor şi a băuturilor;
îngustarea ţesăturilor prin intrare la apă;
servicii de criogenie; trasare cu laser;
prelucrarea pielii; imprimare litografică;
împrospătarea aerului; epurarea aerului;
dezodorizarea aerului; finisarea cu luciu a
blănurilor; magnetizare; morărit; croitorie;
tratarea metalelor; turnarea metalelor; tratarea
blănurilor contra moliilor; tratarea stofelor
contra moliilor; imprimare offset; apretarea
hârtiei; tratarea hârtiei; prelucrarea blănurilor;
acoperire (placare) prin electroliză; placarea
metalelor; polizare (şlefuire); şlefuirea sticlei
optice; tighelirea ţesăturilor; rafinare;
înrămarea operelor de artă; afumarea
alimentelor; reciclarea gunoaielor şi
deşeurilor; debitare; servicii de sablare;
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satinarea blănurilor;lucrări de şelărie;
serigrafie; tăierea animalelor; polizare;
servicii de copiere a cheilor; lucrări de forjare;
sudare; sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare); brodare; servicii de
separare a culorilor; incinerarea gunoaielor;
cromare; aurire; închirierea generatoarelor;
închirierea aparatelor de climatizare;
închirierea aparatelor de încălzire ambientală;
închirierea maşinilor de tricotat; distrugerea
gunoiului; nichelare; argintare; cositorire;
vulcanizare (tratarea materialelor); piuarea
stofelor;  laminare;  tratarea apei;
impermeabilizarea ţesăturilor; lucrări de
pielărie; asamblare de echipamente la
comandă şi în contul unor terţi; prelucrarea
personalizată a blănurilor; croirea stofelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale; servicii de traducere;
înregistrări pe benzi video (filmare);
informaţii în materie de educaţie; informaţii în
materie  de recreere;  exploatarea
echipamentelor de karaoke; reconsiliere
vocaţională; orientare profesională (consiliere
în domeniul educaţiei sau formării);servicii de
discotecă; servicii de biblioteci itinerante;
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie);
şcoli cu internat; servicii de cazino (jocuri);
servicii de campusuri de vacanţă; servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi fitnes);
exploatarea terenurilor de golf; creşe
(educaţie); exploatarea muzeelor (prezentare,
expoziţii); cluburi de noapte; exploatarea
sălilor de jocuri; exploatarea instalaţiilor
sportive; campusuri de perfecţionare sportivă
(stagii); servicii de studiouri de înregistrare;
music-hall; parcuri de distracţie; împrumut de
cărţi; antrenament (instruire); formare practică
(demonstraţie); microeditare; servicii de
animatori; furnizarea articolelor de recreere;
servicii de reporteri de ştiri; servicii de disk
jockey; servicii de interpretariat; servicii ale
instructorilor personali (antrenament de
fitness); servicii asigurate de grădinile

zoologice; interpretarea limbajului gestual;
susţinerea antrenamentelor de fitness;
prezentarea de spectacole live; examinare a
cursanţilor; servicii de agenţii de bilete
(divertisment); fotoreportaje; subtitrare;
academii (educaţie); educaţie; divertisment
televizat; cursuri prin corespondenţă;
producţii de film, altele decât filmele
publicitare; studiouri de cinema; proiecţii de
filme cinematografice; fotografie; jocuri de
noroc; învăţarea gimnasticii; publicare de
texte (cu excepţia textelor publicitare);
informaţii în materie de divertisment; servicii
de caligrafie; servicii de compoziţie muzicală;
machetare pentru alte scopuri decât cel
publicitar; microfilmare; agenţii de modele
pentru artişti; montajul benzilor video; servicii
de orchestră; producţia de muzică; jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare; furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile;
publicare electronică on-line a cărţilor şi
periodicelor; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi dirijarea de concerte;
organizarea şi conducerea de simpozioane;
organizarea de parade de modă pentru
amuzament; planificare de petreceri;
rezervarea de locuri pentru spectacole;
producţie de spectacole; educaţie religioasă;
divertisment radiofonic; postsincronizare;
reprezentaţii teatrale; dresarea de animale;
cultură fizică; divertisment; organizarea de
competiţii sportive; organizarea şi conducerea
de seminarii; organizarea şi conducerea de
workshop-uri; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative; organizarea de baluri;
organizarea de loterii; organizarea de
concursuri de frumuseţe; organizarea de
spectacole (servicii de impresariat);
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment); redactarea de scenarii;
publicare de texte (altele decât textele
publicitare); închirierea de aparate audio;
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închirierea de aparatură de iluminat pentru
decoruri de teatru sau studiouri de televiziune;
închirierea de decoruri pentru spectacole;
închirierea de aparate şi accesorii
cinematografice; închiriere de filme;
închirierea de posturi de radio şi televiziune;
închirierea echipamentelor de jocuri;
închirierea de jucării; închirierea de
echipament pentru sport (cu excepţia
vehiculelor); închirierea terenurilor de sport;
închirierea de echipamente pentru scufundări
subacvatice; închirierea de stadioane;
închirierea de terenuri de tenis; închiriere de
decoruri pentru teatru; închirierea de
înregistrări sonore; închirierea de camere
video; publicare de cărţi; producţie de filme
pe benzi video; închirierea de benzi video;
închirierea de magnetoscoape; cronometrarea
manifestărilor sportive; circuri; montaj de
programe radiofonice şi de televiziune;
divertisment radio, pe internet şi televizat;
publicare şi editare de produse de imprimerie
(cu excepţia textelor publicitare), în special de
cărţi, ziare şi reviste; producţie de programe
sau emisiuni de film, televiziune, radio,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în scop
publictar); producţii de film, altele decât
filmele publicitare; producţie de filme pe
benzi video; servicii ale unor studiouri audio
şi video; închirierea de instrumente muzicale;
producţia de muzică; servicii artistice prestate
de orchestre; organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale; realizarea de
evenimente de divertisment în direct şi de
festivaluri de film; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; organizarea şi
dirijarea de concerte; reprezentaţii teatrale;
organizare de spectacole de divertisment
(agenţii artistice); prezentare şi închiriere de
filme sub formă de închiriere de filme
cinematografice; îngrijire redacţionala a
apariţiilor pe internet; realizarea de jocuri pe
internet inclusiv realizarea de jocuri pe
calculator şi jocuri video (în măsura în care

sunt incluse în clasa 41); publicare de reviste
şi cărţi în format electronic, pecum şi pe
internet; producţie de programe de
teleshopping.
42 Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
de programe de televiziune (software);
programare pentru calculatoare; stocare de
date în baze de date computerizate (servicii
IT); actualizare de software pentru baze de
date, instalare şi întreţinere de software pentru
baze de date; crearea de programe de
calculator şi jocuri de calculator (software);
proiectare şi închiriere de software de
calculator; construirea de pagini de internet,
design şi actualizare de pagini principale de
internet şi de pagini web; închiriere de
programe video şi de imagine (software).
43 Servicii de alimentaţie publica; servicii de
cazare temporara; servicii de baruri;
exploatarea terenurilor de camping; servicii
oferite de tabere de vacanţă; servicii hoteliere;
servicii oferite de moteluri; pensiuni pentru
animale; servicii de catering; creşe de copii;
case de pensionari pentru persoane în vârstă;
pensiuni; case de vacanţă; închirieri de spaţii
de cazare temporară; închirierea aparatelor de
gătit; închiriere de scaune, mese, veselă şi
lenjerie de masă; închiriere de construcţii
transportabile; închirierea dozatoarelor de apă
potabilă; închiriere de săli de reuniune;
închiriere de corturi; cafenele; bufete cu
autoservire; cantine; restaurante (servirea
mesei); restaurante; restaurante cu autoservire;
rezervări de spaţii de cazare temporara;
rezervări de hoteluri; rezervări de pensiuni;
agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de ingrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
servicii de aromaterapie; curăţarea arborilor;
consultaţii în domeniul farmaceutic; servicii
SPA pentru sănătate; băi publice pentru
scopuri de igienă; case de asistenţă (ospicii);
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servicii de saună; servicii de solar; toaleta
animalelor; băi turceşti; servicii de bănci de
sânge; servicii de asistenţă la naştere; asistenţă
medicală; chiropractică; aranjamente florale;
saloane de coafură; grădinărit peisagistic;
servicii spitaliceşti; servicii de optică; servicii
de psihologie; servicii de sănătate; asistenţă
veterinară; stomatologie; servicii de
acvacultură; servicii de supraveghetori de
pepiniere; sanatorii; centre de sănătate; case
de asistenţă medicală; servicii ale clinicilor
medicale; saloane de frumuseţe; servicii de
specialitate în estetică facială; distribuţia de
fertilizatori si alte produse chimice pentru
agricultură (pe calea aerului sau nu); servicii
de masaj; dezintoxicare pentru toxicomani;
grădinărit; horticultură; implantarea părului;
servicii de fecundare în vitro; servicii de
îngrijirea bolnavilor; confecţionare de coroane
(artă florală); servicii de inseminare artificială;
conceperea amenajărilor peisagistice; servicii
de manichiură; plantarea copacilor pentru
compensarea emisiilor de dioxid de carbon;
fizioterapie; chirurgie estetică; întreţinerea
peluzelor; combaterea dăunătorilor şi
insectelor în agricultura; tatuaje; servicii de
medicină la distanţă; servicii de terapie;
ţesălarea animalelor; creşterea animalelor;
distrugerea buruienilor; închiriere de material
pentru exploatări agricole; închirierea
echipamentelor medicale; închirierea de
instalaţii sanitare; serviciile farmaciştilor
(prepararea reţetelor).
45 Distribuirea de licenţe pentru proprietate
industriala şi pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
franciza; licenţierea propietăţii intelectuale;
comerţul cu licenţe de film, televiziune si
video; acordarea de licenţe de software pentru

calculatoare (servicii de consultanta legala);
gestionarea drepturilor de autor; intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă;
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive,
prin acordare de licenţă; intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi pentru
reportaje de presă, radio, televiziune şi film
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă;
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi asupra reportajelor de ziar şi de
revistă, prin acordare de licenţă; administrare,
intermediere şi alt fel de valorificare de
drepturi de emisie, redifuzare, audiovizuale,
mecanice şi alte drepturi de utilizare asupra
programelor radio şi de televiziune şi alte
producţii de sunet şi imagine, prin acordare de
licenţă; intermediere, administrare şi
distribuire de drepturi pentru formate de
televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi
elementele principale de realizare a acestora,
precum în special titluri, sigle, concepere de
spectacole, idei de jocuri, imagini de scenă,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă.
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