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Cereri M|rci publicate în data de 11.12.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

08677
04.12.2013 S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L.
SIDEF

2 M 2013
08720

04.12.2013 UNIVERSITATEA
BABES-BOLYAI

STUDIA JUDAICA

3 M 2013
08721

04.12.2013 BIBLIOTECA CENTRALA
UNIVERSITARA LUCIAN
BLAGA

REFERINÚE CRITICE ESTETIC{ ÔI
TEORIE LITERAR{ INDICE DE
SEMNALARE A ARTICOLELOR
AP{RUTE ÎN PUBLICAÚIILE
PERIODICE DIN ÚAR{

4 M 2013
08722

04.12.2013 BIBLIOTECA CENTRALA
UNIVERSITARA LUCIAN
BLAGA

BIBLIOTHECA BIBLIOLOGICA
FONDAT{ DE I.CR{CIUN SERIE
NOU{

5 M 2013
08723

04.12.2013 BIBLIOTECA CENTRALA
UNIVERSITARA LUCIAN
BLAGA

ANUARUL ISTORIOGRAFIC AL
ROMÂNIEI BIBLIOGRAFIE
SELECTIV{

6 M 2013
08724

04.12.2013 UNIVERSITATEA
BABES-BOLYAI

INSTITUTUL DE IUDAISTIC{ ÔI
ISTORIE EVREIASC{ DR. MOSHE
CARMILLY

7 M 2013
08725

04.12.2013 BIBLIOTECA CENTRALA
UNIVERSITARA LUCIAN
BLAGA

REFERINÚE CRITICE ISTORIE ÔI
CRITIC{ LITERAR{ INDICE DE
SEMNALARE A ARTICOLELOR ÔI
STUDIILOR AP{RUTE ÎN ÚAR{
REFERITOARE LA SCRIITORII DIN
ROMÂNIA ÔI DIASPOR{

8 M 2013
08728

04.12.2013 S.C. OPTINOVA ONLINE S.R.L. OPTINOVA.ro

9 M 2013
08729

04.12.2013 S.C. OPTINOVA ONLINE S.R.L. OPTINOVA ONLINE

10 M 2013
08785

04.12.2013 ZAHARIA IONUT BOGDAN N SIMTIREA

11 M 2013
08786

04.12.2013 S.C. KAIDASI GRUP S.R.L. OLLIEFUESS

12 M 2013
08787

04.12.2013 S.C. KAIDASI GRUP S.R.L. KAIDISICARTER

13 M 2013
08788

04.12.2013 COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA S.A.

RO PARTENER POÔTA ROMÂN{
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Nr.
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Marc|

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

2

14 M 2013
08789

04.12.2013 S.C. DELACO DISTRIBUTION
S.R.L.

delaco Fan Brânz|

15 M 2013
08790

04.12.2013 S.C. DELACO DISTRIBUTION
S.R.L.

Fan Brânz|

16 M 2013
08791

04.12.2013 MUREÔAN SEBASTIAN colorup

17 M 2013
08792

04.12.2013 TRANSYLVANIA CENTER
SAFEGUARD S.R.L.

TCS TRANSYLVANIA CENTER
SAFEGUARD

18 M 2013
08793

04.12.2013 S.C. PROFILO-METAL
PRODCOM S.R.L.

ILUMINECO

19 M 2013
08794

04.12.2013 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Bursa Binelui

20 M 2013
08795

04.12.2013 S.C. PROFILO-METAL
PRODCOM S.R.L.

PROFILOMETAL

21 M 2013
08797

04.12.2013 ARDELEAN VASILE DRAGOS Reina Concept

22 M 2013
08800

04.12.2013 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE

LIGA PROFESIONISTA DE FOTBAL

23 M 2013
08801

04.12.2013 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. ENDLESS

24 M 2013
08802

04.12.2013 NEDU IULIAN CASA AMFORA

25 M 2013
08803

04.12.2013 IONITA CRISTINA SOCIETATE PROFESIONALA
NOTARIALA THEMIS

26 M 2013
08804

04.12.2013 VOINEA EDMOND CORNELIU VA SRVICII JURIDICE INTEGRATE

27 M 2013
08805

04.12.2013 S.C. ALARM SERVICE D&D
S.R.L. BOTOSANI

ALARM SERVICE D&D PAZA SI
PROTECTIE

28 M 2013
08806

04.12.2013 S.C. GOLD GLASS S.R.L. KiG GLASSWARE

29 M 2013
08809

04.12.2013 S.C. BEAR SECURITY S.R.L. BEAR SECURITY

30 M 2013
08810

04.12.2013 SANDU NADIA IONELA GOTTICA Komfort und Qualitat

31 M 2013
08811

04.12.2013 S.C. SPICUL ETAP S.A. SPIETA TIVA
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32 M 2013
08812

04.12.2013 S.C. SPICUL ETAP S.A. SPIETA BIANCO

33 M 2013
08813

04.12.2013 S.C. SPICUL ETAP S.A. SPIETA OTY

34 M 2013
08814

04.12.2013 S.C. SPICUL ETAP S.A. SPIETA NERO

35 M 2013
08815

04.12.2013 CORIN ROMANESCU President events ballrooms, trattoria,
pool & garden

36 M 2013
08816

04.12.2013 POPA COSTEL BUCHAREST LEARNING CENTRE

37 M 2013
08817

04.12.2013 S.C. VITALIA PHARMA
DISTRIBUTION S.R.L.

SEPTIMAR

38 M 2013
08818

04.12.2013 S.C. VITALIA PHARMA
DISTRIBUTION S.R.L.

SEPTICLEAN

39 M 2013
08819

04.12.2013 CABINET INDIVIDUAL DE
AVOCATURA COCOLOI OANA
FLORENTINA PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

NOTEMARK
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(210) M 2013 08677
(151) 04.12.2013
(732) S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, et.
2, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
              

SIDEF

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:170204; 170206;

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

clase:
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08725
(151) 04.12.2013
(732) BIBLIOTECA CENTRALA

U N I V E R S I T A R A  L U C I A N
BLAGA, Str. Clinicilor nr. 2, Judeţul
Cluj, 400006, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

REFERINŢE CRITICE ISTORIE ŞI
CRITICĂ LITERARĂ INDICE DE
SEMNALARE A ARTICOLELOR ŞI
STUDIILOR APĂRUTE ÎN ŢARĂ
REFERITOARE LA SCRIITORII DIN
ROMÂNIA ŞI DIASPORĂ

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

16 Tipărituri; material didactic sau pentru
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08728
(151) 04.12.2013
(732) S.C. OPTINOVA ONLINE S.R.L.,

Şos. Mihai Bravu nr. 223, camera 4,
mansarda, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  F E R A R U
CLAUDIU, str.Teodor Stefanescu
nr.8, ap.4, et.2, sect.3 Bucuresti

(540)
              

OPTINOVA.ro
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(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile de ochelari, lentile corectoare, rame ce
ochelari, articole de ochelari, monturi rame de
ochelari, tocuri de ochelari; sticlă optică,
prisme optice, apărătoare de soare pentru ochi;
accesorii ochelari; alte accesorii optice.
44 Servicii medicale în domeniul opticii;
gama completă de servicii medicale
oftalmologice: examene oftalmologice;
consultaţii oftalmolologice de specialitate;
determinarea dioptriilor prescriere de ochelari
şi lentile de contact, ochelari de soare şi
accesorii: servicii ale opticienilor (alegere
dioptrie lentilă, punctare centru şi axe,
ventuzare lentile); servicii pentru îngrijirea
ochilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08729
(151) 04.12.2013
(732) S.C. OPTINOVA ONLINE S.R.L.,

Şos. Mihai Bravu nr. 223, camera 4,
mansarda, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  F E R A R U
CLAUDIU, str.Teodor Stefanescu
nr.8, ap.4, et.2, sect.3 Bucuresti

(540)
             

OPTINOVA ONLINE

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile de ochelari, lentile corectoare, rame ce
ochelari, articole de ochelari, monturi rame de
ochelari, tocuri de ochelari; sticlă optică,
prisme optice, apărătoare de soare pentru ochi;
accesorii ochelari; alte accesorii optice.
44 Servicii medicale în domeniul opticii;
gama completă de servicii medicale
oftalmologice: examene oftalmologice;
consultaţii oftalmolologice de specialitate;
determinarea dioptriilor prescriere de ochelari
şi lentile de contact, ochelari de soare şi
accesorii: servicii ale opticienilor (alegere
dioptrie lentilă, punctare centru şi axe,
ventuzare lentile); servicii pentru îngrijirea
ochilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08720
(151) 04.12.2013
(732) U N I V E R S I T A T E A

BABES-BOLYAI ,  Str .Mihail
Kogălniceanu nr 1, judeţul Cluj,
400084, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

STUDIA JUDAICA

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

16 Tipărituri; material didactic sau pentru
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08721
(151) 04.12.2013
(732) BIBLIOTECA CENTRALA

U N I V E R S I T A R A  L U C I A N
BLAGA, Str. Clinicilor nr. 2, Judeţul
Cluj, 400006, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

REFERINŢE CRITICE ESTETICĂ ŞI
TEORIE LITERARĂ INDICE DE
SEMNALARE A ARTICOLELOR
A PĂR U T E  Î N  P U B L I C AŢ I I L E
PERIODICE DIN ŢARĂ

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

16 Tipărituri; material didactic sau pentru
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08722
(151) 04.12.2013
(732) BIBLIOTECA CENTRALA

U N I V E R S I T A R A  L U C I A N
BLAGA, Str. Clinicilor nr. 2, Judeţul
Cluj, 400006, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

BIBLIOTHECA BIBLIOLOGICA
FONDATĂ DE I.CRĂCIUN SERIE NOUĂ

  

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

16 Tipărituri; material didactic sau pentru
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08723
(151) 04.12.2013
(732) BIBLIOTECA CENTRALA

U N I V E R S I T A R A  L U C I A N
BLAGA, Str. Clinicilor nr. 2, Judeţul
Cluj, 400006, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

ANUARUL ISTORIOGRAFIC AL
R O M Â N I E I  B I B L I O G R A F I E
SELECTIVĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri; material didactic sau pentru
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08724
(151) 04.12.2013
(732) U N I V E R S I T A T E A

BABES-BOLYAI ,  Str .Mihail
Kogălniceanu nr 1, judeţul Cluj,
400084, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

INSTITUTUL DE IUDAISTICĂ ŞI
ISTORIE EVREIASCĂ DR. MOSHE
CARMILLY
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08794
(151) 04.12.2013
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bursa Binelui

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08785
(151) 04.12.2013
(732) ZAHARIA IONUT BOGDAN, Str.

Aleea Ulmilor nr. 36, bl. B29, sc.B,
ap. 41, judeţul Neamţ, 610239,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

(540)
            

N SIMTIREA

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08786
(151) 04.12.2013
(732) S.C. KAIDASI GRUP S.R.L., Şos.

Colentina nr. 81, bl. 84/I, sc. 2, ap. 57,
et. 9, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OLLIEFUESS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08811
(151) 04.12.2013
(732) S.C. SPICUL ETAP S.A., Str.

Cotelici nr. 18, judeţul Teleorman,
145100, ROŞIORII DE VEDE
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)
             

SPIETA TIVA

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi
alte produse similare.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; servicii de import-export
în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08787
(151) 04.12.2013
(732) S.C. KAIDASI GRUP S.R.L., Şos.

Colentina nr. 81, bl. 84/I, sc. 2, ap. 57,
et. 9, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KAIDISICARTER

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08812
(151) 04.12.2013
(732) S.C. SPICUL ETAP S.A., Str.

Cotelici nr. 18, judeţul Teleorman,
145100, ROŞIORII DE VEDE
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)
            

SPIETA BIANCO

(531) Clasificare Viena:260418; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
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produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi
alte produse similare.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; servicii de import-export
în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08795
(151) 04.12.2013
(732) S . C .  P R O F I L O - M E T A L

PRODCOM S.R.L., B-dul. Timişoara
nr. 34, sector 6, 061332, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROFILOMETAL

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; serviciile sunt asigurate
prin magazine en-gros sau en detail şi prin
intermediul web.
42 Creare şi menţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08813
(151) 04.12.2013
(732) S.C. SPICUL ETAP S.A., Str.

Cotelici nr. 18, judeţul Teleorman,
145100, ROŞIORII DE VEDE
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)
          

SPIETA OTY

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi
alte produse similare.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; servicii de import-export
în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08788
(151) 04.12.2013
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA S.A., Bdul. Dacia nr. 140,
sector 2, 020065, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

RO PARTENER POŞTA ROMÂNĂ
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(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), galben, albastru

(531) Clasificare Viena:240711; 260418;
270508; 290113;  

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

35 Servicii de conducerea şi administrarea
afacerilor legate de francizare.
36 Servicii de asigurări, afaceri financiare şi
monetare legate de francizare. 
38 Servicii de telecomunicaţii legate de
francizare.
39 Servicii de transport, ambalare şi
depozitare a mărfurilor legate de francizare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08801
(151) 04.12.2013
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Sat Filipesti nr. 288, jud. Bacau, ,
COMUNA FILIPESTI ROMANIA 

(540)
            

ENDLESS

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

(531) Clasificare Viena:260416; 270502;
290115;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de

foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08814
(151) 04.12.2013
(732) S.C. SPICUL ETAP S.A., Str.

Cotelici nr. 18, judeţul Teleorman,
145100, ROŞIORII DE VEDE
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)
          

SPIETA NERO

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;
270524;  

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

30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi
alte produse similare.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; servicii de import-export
în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08789
(151) 04.12.2013
(732) S.C. DELACO DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Târgului nr. 6, Judeţul
Bra şo v ,  5 0 5 1 0 0 ,  C O D L E A
ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L. -
CAMELIA COSESCU, Str. Lungă nr.
270, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)
                 

delaco Fan Brânză

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben
(531) Clasificare Viena:270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08793
(151) 04.12.2013
(732) S . C .  P R O F I L O - M E T A L

PRODCOM S.R.L., B-dul. Timişoara
nr. 34, sector 6, 061332, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ILUMINECO

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, a produselor de energie
regenerabilă, energie produse şi consumată
ecologic (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; serviciile sunt asigurate prin
magazine en-gros sau en detail şi prin
intermediul web.
42 Creare şi menţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08790
(151) 04.12.2013
(732) S.C. DELACO DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Târgului nr. 6, Judeţul
Bra şo v ,  5 0 5 1 0 0 ,  C O D L E A
ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L. -
CAMELIA COSESCU, Str. Lungă nr.
270, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)
           

Fan Brânză
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(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08802
(151) 04.12.2013
(732) NEDU IULIAN, Str. Luminişului nr.

4, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)
                 

CASA AMFORA

(591) Culori revendicate:alb, maro
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08797
(151) 04.12.2013
(732) ARDELEAN VASILE DRAGOS,

Str. Bujorului nr. 55, Judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)
           

Reina Concept

(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:240904; 240905;

270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08803
(151) 04.12.2013
(732) IONITA CRISTINA, Str. Oleg

Danovski nr. 44, bl. Bm4, sc. B, ap.
26, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

SOCIETATE PROFESIONALA
NOTARIALA THEMIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, în special servicii ale unei
societăţi profesionale de notari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08791
(151) 04.12.2013
(732) MUREŞAN SEBASTIAN, Str. Baba

Novac nr. 16, bl. 23, sc. 1, ap. 32,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str.Stefan Negulescu nr.6A, sector 1
BUCURESTI

(540)
                         

colorup

(531) Clasificare Viena:050521; 270508;  
(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; materiale pentru artişti;
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.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08815
(151) 04.12.2013
(732) CORIN ROMANESCU, Calea 13

Septembrie nr. 235, bl. V3, sc. 3, et. 1,
ap. 86, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
             

President events ballrooms, trattoria, pool
& garden

(591) Culori revendicate:turcoaz închis
(531) Clasificare Viena:270508; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Furnizarea servicilor de amuzament;
distracţii; organizarea şi susţinerea
concertelor; organizarea şi susţinerea
concertelor; servicii de discotecă; săli de
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concerte; cluburi de noapte; servicii de
orchestră; organizarea balurilor; planificarea
petrecerilor (distracţii); prezentarea de
reprezentaţii (live); planificarea petrecerilor
(distracţii); furnizarea de servicii de karaoke;
închirierea decorurilor.
43 Servicii de bar; cafenele; închirierea
scaunelor, meselor, feţelor de masă, paharelor;
închirierea aparatelor de gătit; închirierea
dozatoarelor de apă potabilă; închirierea
sălilor de şedinţă; restaurante; restaurante cu
autoservire; snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08792
(151) 04.12.2013
(732) TRANSYLVANIA CENTER

SAFEGUARD S.R.L., Nr. 165/A,
judeţul Mureş, 547605, UNGHENI
ROMANIA 

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

(540)
                    

TCS TRANSYLVANIA CENTER
SAFEGUARD

(531) Clasificare Viena:020122; 030108;
030116; 260118;  

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

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 08804
(151) 04.12.2013
(732) VOINEA EDMOND CORNELIU,

judeţul Botoşani, , BUCECEA
ROMANIA 

(540)
              

VA SRVICII JURIDICE INTEGRATE

  
(531) Clasificare Viena:170302; 260118;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08816
(151) 04.12.2013
(732) POPA COSTEL, Intrarea Măceşului

nr. 4B, judeţul Ilfov, 075100,
OTOPENI ROMANIA 

(540)
                   

BUCHAREST LEARNING CENTRE

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:011725; 260118;

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

clase:
41 Educaţie; predare în învăţământ; traducere;
meditaţii; consiliere vacaţională (consiliere
educaţională sau de instruire); organizarea şi
susţinerea seminariilor (instruire).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08805
(151) 04.12.2013
(732) S.C. ALARM SERVICE D&D

S.R.L. BOTOSANI, Str. Victoriei nr.
10, Judeţul Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)
                    

ALARM SERVICE D&D PAZA SI
PROTECTIE

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

clase:
45 Servicii personale şi sociale, destinate a
satisface necesitaţi individuale, servicii de
protecţie şi securitate, agenţii de detectivi,
monitorizare obiective (pază), escortă, pază de
zi şi nocturnă, cercetare privind persoanele
dispărute, servicii funebre, de incinerare,
servicii de formare profesionala a adulţilor,
paza contra incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08817
(151) 04.12.2013
(732) S.C.  VITALIA PHARMA

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Popa
Ştefan nr. 57, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SEPTIMAR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08818
(151) 04.12.2013
(732) S.C.  VITALIA PHARMA

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Popa
Ştefan nr. 57, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SEPTICLEAN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08800
(151) 04.12.2013
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN

PENTRU CONSTITUIREA,
D E Z V O L T A R E A  S I
M A N A G E M E N T U L
STRUCTURILOR SPORTIVE, Str.
Eroilor nr. 4, bl. 14A, sc. A, ap. 25,
Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

LIGA PROFESIONISTA DE FOTBAL

(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industriala; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08819
(151) 04.12.2013
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

AVOCATURA COCOLOI OANA
FLORENTINA PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA, Str.
Drumul Taberei nr. 120, bl. OD1, sc.
5, et. 3, ap. 189, sector 6, 061413,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NOTEMARK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; consultanţă şi
reprezentare juridică în cauze civile, de
proprietate intelectuală, comerciale, de muncă,
penale, de contencios administrativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08806
(151) 04.12.2013
(732) S.C. GOLD GLASS S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 53, corp B, ap. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                      

KiG GLASSWARE

531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici

placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materile pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrata (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti de ceai, ceşti de
cafea, farfurii, pahare, tăvi, tacâmuri, produse
de uz casnic din: sticlă, porţelan, faianţă, inox
şi aluminiu; oale inox, tigăi din aluminiu,
electrocasnice, (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08809
(151) 04.12.2013
(732) S.C. BEAR SECURITY S.R.L., Str.

Intr. Cucului nr. 2, camera 1, parter,
Jud. Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA

(540)
                     

BEAR SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri
(531) Clasificare Viena:030114; 030116;

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

clase:
9 Sisteme de alarmă, de monitorizare şi de
investigaţie.
45 Servicii de investigaţie şi protecţie a
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08810
(151) 04.12.2013
(732) SANDU NADIA IONELA, Str.

Nerva Traian nr. 10, bl. M38, sc. 3, ap.
73, sector 3, 031042, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GOTTICA Komfort und Qualitat

(531) Clasificare Viena:270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07597
(151) 05.04.2005
(732) P7S1 Broadcasting Europe B.V.,

Radarweg 60,, 1043 NT, Amsterdam
NETHERLANDS 

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

(540)
                

MY VOICE

  
(531) Clasificare Viena:260401; 260402;

260418; 260422; 260424;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate de înregistrare Õi reproducere a
datelor, video Õi de sunet pentru stocarea,
înregistrarea, transmiterea Õi reproducerea
sunetului Õi/sau imaginilor Õi/sau date; aparate
de divertisment pentru jocuri; aparate de
divertisment computerizate sau electronice;
software-ul de calculator; jocuri pe calculator;
jocuri electronice; jocuri video pentru folosire
cu un receptor de televiziune; discuri
compacte cu memorie doar pentru citire jocuri
(compact-disc-read-only memory games);
jocuri de ieÕire audio; cartuÕe cu jocuri pentru
jocuri video de calculator Õi pentru maÕini de
jocuri cu ieÕire video; casete pentru jocuri pe
calculator; programe de jocuri pe calculator;
benzi cu jocuri pe calculator; înregistr|ri
audio, video Õi de date; înregistr|ri
fonografice; discuri înregistrate (records);
filme cinematografice Õi fotografice; filme
artistice Õi înregistr|ri pe band| video; MP3
playere; CD Õi DVD playere; playere de
muzic| portabile; camere digitale; telefoane

mobile Õi echipament Õi accesorii pentru
telefoane mobile f|r| fir, inclusiv pl|ci pentru
feÛe de telefoane mobile; tonuri de apel
desc|rcabile, muzic|, MP3, grafic|, jocuri,
filme, animaÛii, programe de radio Õi de
televiziune, spectacole Õi seriale, concerte,
evenimente Õi alte spectacole, Õi imagini
video; dispozitive de transmisie wireless Õi de
comunicaÛie mobil| care permit votarea Õi
receptarea de mesaje tip voce, audio Õi text cu
alte dispozitive de comunicaÛie mobile f|r| fir;
ochelari de soare/ochelari; carduri de credit;
cartele pre-pl|tite; suporturi de date magnetice
care conÛin imagini Õi/sau sunet; discuri laser;
discuri  video,  discur i  compacte;
CD-ROM-uri; CD-l-uri; discuri digitale
versatile (DVD-uri); benzi; casete video;
cartuÕe, cartele oferind filme artistice, Õtiri,
sport Õi seriale de televiziune, documentare,
spectacole de jocuri, spectacole de variet|Ûi,
spectacole de televiziune bazate pe realitate,
animaÛie, concerte Õi alte spectacole; suporturi
de memorie; discuri compacte interactive Õi
CD-ROM-uri (discuri compacte cu memorie
doar pentru citire); cutii pentru transportul
casetelor Õi discurilor; jocuri electronice
interactive; piese Õi accesorii pentru toate
produsele menÛionate anterior.
16 Hârtie; carton; articole din hârtie; articole
din carton; produse de imprimerie; c|rÛi;
publicaÛii anuale; publicaÛii; c|rÛi comice
(comic books); c|rÛi de cântece; reviste;
buletine informative; ziare; albume; periodice;
jurnale (journals); cataloage; manuale; h|rÛi;
pamflete; foi volante/fluturaÕi; postere;
articole de papet|rie; etichete (labels); articole
de birou; materiale, aparate Õi instrumente de
desen Õi pictur|; rigle; instrumente de scris;
materiale de instruire Õi didactice cu excepÛia
aparatelor; articole de leg|torie; coperÛi de
carte; semne de carte; seturi pentru tip|rire;
desene; tablouri; fotografii; tip|rituri; imagini;
calendare; jurnale (diaries); stilouri; creioane;
cutii de creioane; penare; ecusoane/etichete
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(tags); etichete/felicit|ri pentru împachetarea
cadourilor (gift wrap cards); hârtie pentru
î mp ache ta t ;  c a r n e t e / b l o c n o t e s u r i ;
decalcomanii; gume de Õters; felicit|ri
(greating cards); abtibilduri (stickers); ceasuri
didactice ; feÛe de mas| din hârtie; ÕerveÛele
din hârtie (paper napkins); serveÛele/servete
(serviettes); batistuÛe/serveÛele (tissues);
cartele telefonice; c|rÛi de credit; p|rÛi Õi
accesorii pentru toate produsele menÛionate
anterior.
25 Îmbr|c|minte, articole de înc|lÛ|minte,
articole care servesc la acoperirea capului;
îmbr|c|minte sportiv|; articole de
îmbr|c|minte pentru înot; articole de
îmbr|c|minte pentru petrecerea timpului liber;
tricotaje; îmbr|c|minte de noapte; c|m|Õi;
tricouri; bluze de trening; blugi, pantaloni;
p|l|rii, Õepci; cizme; pantofi, sandale, papuci;
curele, eÕarfe, m|nuÕi, Õosete; cravate;
îmbr|c|minte de strad|, îmbr|c|minte tip
casual; jachete, costume, fuste, ciorapi,
colanÛi, pulovere, rochii, bluze.
28 Jocuri, juc|rii Õi obiecte de joc, juc|rii
electronice Õi jocuri electronice; jocuri de
calculator portabile (handheld computer
games); jocuri de mas|; articole de gimnastic|
Õi de sport; p|puÕi Õi îmbr|c|minte pentru
p|puÕi; accesorii pentru p|puÕi; case de
p|puÕi; mobil| pentru p|puÕi; accesorii de
mobil| pentru p|puÕi; ursuleÛi de pluÕ; juc|rii
figurine reprezentând eroi celebri; vehicule de
juc|rie; structuri de construcÛie Õi piste de
vehicule de juc|rie; juc|rii moi; juc|rii de
pluÕ; seturi Õi truse de joc; baloane; articole
concepute pentru a face farse; articole fantezie
pentru petreceri; maÕti de carnaval; ornamente
pentru pomul de Cr|ciun; c|rÛi de joc; aparate
electrice sau electronice de amuzament cu fise
sau jetoane; p|rÛi Õi accesorii pentru toate
produsele menÛionate anterior.
35 Adunarea, în folosul altora, a unei variet|Ûi
de produse toate oferind muzic| sau
divertisment muzical, permiÛând clienÛilor s|

vizualizeze în mod convenabil Õi s| cumpere
aceste produse prin mijloace de
telecomunicaÛii Õi/sau de televiziune
interactiv| Õi/sau prin intermediul unui site
internet specializat în comercializarea Õi
vânzarea de produse oferind muzic| sau
divertisment muzical Õi/sau de la puncte de
vânzare cu am|nuntul (retail outlets) Õi/sau
catalog de comand| prin poÕt|, specializat în
produse oferind muzic| sau divertisment
muzical; servicii de vot Õi de votare (services
for voting and polling), inclusiv sistem de vot
on-line; furnizarea unui sistem de vot on-line
pentru scopuri de divertisment.
38 Servicii de telecomunicaÛii; servicii de
difuzare; servicii de comunicaÛii; servicii de
radio Õi televiziune (difuzare); difuzare Õi
transmitere de programe de televiziune;
difuzare Õi transmitere de programe radio;
transmisie de televiziune, transmisie radio Õi
difuzarea radio; difuzarea terestr| prin cablu,
Internet Õi prin satelit de radio Õi televiziune;
difuzarea terestr|, prin cablu, internet sau prin
satelit de servicii sau de date; transmisie de
date; servicii de mesaje; transmitere asistat|
de calculator de mesaje, date, audio Õi
imagini; servicii de agenÛie de Õtiri; furnizarea
de informaÛii cu privire la serviciile
menÛionate anterior prin intermediul
internetului sau alte servicii on-line, precum Õi
furnizarea de informaÛii multiple utilizatorilor
cu privire la serviciile menÛionate anterior,
prin Internet sau alte servicii on-line;
furnizarea accesului multiplu utilizatorilor la
informaÛii cu privire la serviciile de
programare Õi o varietate de alte informaÛii
prin internet sau web la nivel mondial; servicii
de transmisie prin cablu, Internet Õi satelit;
servicii de telefonie mobil| f|r| fir (wireless);
furnizarea de capabilit|Ûi de telecomunicaÛii
pentru a desc|rca tonuri de apel, programe de
voce, muzica, MP3 grafic|, jocuri, filme,
animaÛii, programe de radio Õi de televiziune,
spectacole Õi serii, concerte, evenimente Õi alte
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spectacole, imagini video Õi informaÛii;
furnizarea de capabilit|Ûi de telecomunicaÛii
pentru transmiterea de înc|rc|ri Õi desc|rc|ri
de tonuri de apel, programe de voce, muzic|,
MP3, grafic|, jocuri, filme, animaÛii,
programe de radio Õi de televiziune,
spectacole Õi serii, concerte, evenimente Õi alte
spectacole, imagini video, informaÛii Õi Õtiri;
trimiterea Õi primirea de mesaje voce Õi text;
servicii de comunicaÛii, Õi anume transmiterea
fluxului de sunet Õi înregistr|ri audio - vizuale
prin intermediul internetului.
41 Servicii educaÛionale, didactice Õi de
instruire, de divertisment, sportive Õi culturale;
producÛia de înregistr|ri de sunet Õi/sau
vizuale Õi divertisment; producÛia de programe
de radio Õi de televiziune; producÛie de filme
Õi caracteristici de divertisment live; producÛie
de filme animate Õi caracteristici de
televiziune; serviciile aferente pentru studiouri
de cinema Õi de televiziune; servicii legate de
divertisment de film, divertisment de
televiziune Õi spectacole Õi show-uri de
divertisment live, servicii legate de publicarea
de c|rÛi, reviste Õi periodice; producÛia de
spectacole de dans, spectacole de muzic| Õi
spectacole de premii video; producÛie de
spectacole de comedie, spectacole de jocuri
(game shows) Õi evenimente sportive înainte
de audienÛe live, care sunt difuzate live sau
înregistrate pentru difuzare ulterioar|;
producÛie de concerte muzicale live; producÛia
de emisiuni de Õtiri; organizarea de concursuri
de talente Õi evenimente de muzic| de
televiziune cu premii; organizarea de
concerte; organizarea Õi prezentarea afiÕ|rilor
de divertisment legate de stil Õi mod|;
furnizarea de tonuri de apel desc|rcabile,
muzic|, MP3, grafic|, jocuri, filme, animaÛii,
programe de radio Õi de televiziune,
spectacole Õi serii, concerte, evenimente Õi alte
spectacole, imagini video Õi informaÛii,
furnizarea de informaÛii în domeniul de
divertisment prin intermediul unei reÛele

globale de calculatoare; organizare, producÛie
Õi prezentare de evenimente în scopuri
educative, culturale sau de divertisment;
servicii de distribuÛie în domeniul de
înregistr|ri de sunet Õi/sau video Õi de
divertisment; servicii de editare muzical|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie; carton; articole din hârtie; articole
din carton; produse de imprimerie; c|rÛi;
publicaÛii anuale; publicaÛii; c|rÛi comice
(comic books); c|rÛi de cântece; reviste;
buletine informative; ziare; albume; periodice;
jurnale (journals); cataloage; manuale; h|rÛi;
pamflete; foi volante/fluturaÕi; postere;
articole de papet|rie; etichete (labels); articole
de birou; materiale, aparate Õi instrumente de
desen Õi pictur|; rigle; instrumente de scris;
materiale de instruire Õi didactice cu excepÛia
aparatelor; articole de leg|torie; coperÛi de
carte; semne de carte; seturi pentru tip|rire;
desene; tablouri; fotografii; tip|rituri; imagini;
calendare; jurnale (diaries); stilouri; creioane;
cutii de creioane; penare; ecusoane/etichete
(tags); etichete/felicit|ri pentru împachetarea
cadourilor (gift wrap cards); hârtie pentru
î mp a c h e t a t ;  c a r ne t e / b l o c n o t e s u r i ;
decalcomanii; gume de Õters; felicit|ri
(greating cards); abtibilduri (stickers); ceasuri
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didactice ; feÛe de mas| din hârtie; ÕerveÛele
din hârtie (paper napkins); serveÛele/servete
(serviettes); batistuÛe/serveÛele (tissues);
cartele telefonice; c|rÛi de credit; p|rÛi Õi
accesorii pentru toate produsele menÛionate
anterior.
25 Îmbr|c|minte, articole de înc|lÛ|minte,
articole care servesc la acoperirea capului;
îmbr|c|minte sportiv|; articole de
îmbr|c|minte pentru înot; articole de
îmbr|c|minte pentru petrecerea timpului liber;
tricotaje; îmbr|c|minte de noapte; c|m|Õi;
tricouri; bluze de trening; blugi, pantaloni;
p|l|rii, Õepci; cizme; pantofi, sandale, papuci;
curele, eÕarfe, m|nuÕi, Õosete; cravate;
îmbr|c|minte de strad|, îmbr|c|minte tip
casual; jachete, costume, fuste, ciorapi,
colanÛi, pulovere, rochii, bluze.
28 Jocuri, juc|rii Õi obiecte de joc, juc|rii
electronice Õi jocuri electronice; jocuri de
calculator portabile (handheld computer
games); jocuri de mas|; articole de gimnastic|
Õi de sport; p|puÕi Õi îmbr|c|minte pentru
p|puÕi; accesorii pentru p|puÕi; case de
p|puÕi; mobil| pentru p|puÕi; accesorii de
mobil| pentru p|puÕi; ursuleÛi de pluÕ; juc|rii
figurine reprezentând eroi celebri; vehicule de
juc|rie; structuri de construcÛie Õi piste de
vehicule de juc|rie; juc|rii moi; juc|rii de
pluÕ; seturi Õi truse de joc; baloane; articole
concepute pentru a face farse; articole fantezie
pentru petreceri; maÕti de carnaval; ornamente
pentru pomul de Cr|ciun; c|rÛi de joc; aparate
electrice sau electronice de amuzament cu fise
sau jetoane; p|rÛi Õi accesorii pentru toate
produsele menÛionate anterior.
35 Adunarea, în folosul altora, a unei variet|Ûi
de produse toate oferind muzic| sau
divertisment muzical, permiÛând clienÛilor s|
vizualizeze în mod convenabil Õi s| cumpere
aceste produse prin mijloace de
telecomunicaÛii Õi/sau de televiziune
interactiv| Õi/sau prin intermediul unui site
internet specializat în comercializarea Õi

vânzarea de produse oferind muzic| sau
divertisment muzical Õi/sau de la puncte de
vânzare cu am|nuntul (retail outlets) Õi/sau
catalog de comand| prin poÕt|, specializat în
produse oferind muzic| sau divertisment
muzical; servicii de vot Õi de votare (services
for voting and polling), inclusiv sistem de vot
on-line; furnizarea unui sistem de vot on-line
pentru scopuri de divertisment.
38 Servicii de telecomunicaÛii; servicii de
difuzare; servicii de comunicaÛii; servicii de
radio Õi televiziune (difuzare); difuzare Õi
transmitere de programe de televiziune;
difuzare Õi transmitere de programe radio;
transmisie de televiziune, transmisie radio Õi
difuzarea radio; difuzarea terestr| prin cablu,
Internet Õi prin satelit de radio Õi televiziune;
difuzarea terestr|, prin cablu, internet sau prin
satelit de servicii sau de date; transmisie de
date; servicii de mesaje; transmitere asistat|
de calculator de mesaje, date, audio Õi
imagini; servicii de agenÛie de Õtiri; furnizarea
de informaÛii cu privire la serviciile
menÛionate anterior prin intermediul
internetului sau alte servicii on-line, precum Õi
furnizarea de informaÛii multiple utilizatorilor
cu privire la serviciile menÛionate anterior,
prin Internet sau alte servicii on-line;
furnizarea accesului multiplu utilizatorilor la
informaÛii cu privire la serviciile de
programare Õi o varietate de alte informaÛii
prin internet sau web la nivel mondial; servicii
de transmisie prin cablu, Internet Õi satelit;
servicii de telefonie mobil| f|r| fir (wireless);
furnizarea de capabilit|Ûi de telecomunicaÛii
pentru a desc|rca tonuri de apel, programe de
voce, muzica, MP3 grafic|, jocuri, filme,
animaÛii, programe de radio Õi de televiziune,
spectacole Õi serii, concerte, evenimente Õi alte
spectacole, imagini video Õi informaÛii;
furnizarea de capabilit|Ûi de telecomunicaÛii
pentru transmiterea de înc|rc|ri Õi desc|rc|ri
de tonuri de apel, programe de voce, muzic|,
MP3, grafic|, jocuri, filme, animaÛii,
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programe de radio Õi de televiziune,
spectacole Õi serii, concerte, evenimente Õi alte
spectacole, imagini video, informaÛii Õi Õtiri;
trimiterea Õi primirea de mesaje voce Õi text;
servicii de comunicaÛii, Õi anume transmiterea
fluxului de sunet Õi înregistr|ri audio - vizuale
prin intermediul internetului.
41 Servicii educaÛionale, didactice Õi de
instruire, de divertisment, sportive Õi culturale;
producÛia de înregistr|ri de sunet Õi/sau
vizuale Õi divertisment; producÛia de programe
de radio Õi de televiziune; producÛie de filme
Õi caracteristici de divertisment live; producÛie
de filme animate Õi caracteristici de
televiziune; serviciile aferente pentru studiouri
de cinema Õi de televiziune; servicii legate de
divertisment de film, divertisment de
televiziune Õi spectacole Õi show-uri de
divertisment live, servicii legate de publicarea
de c|rÛi, reviste Õi periodice; producÛia de
spectacole de dans, spectacole de muzic| Õi
spectacole de premii video; producÛie de
spectacole de comedie, spectacole de jocuri
(game shows) Õi evenimente sportive înainte
de audienÛe live, care sunt difuzate live sau

înregistrate pentru difuzare ulterioar|;
producÛie de concerte muzicale live; producÛia
de emisiuni de Õtiri; organizarea de concursuri
de talente Õi evenimente de muzic| de
televiziune cu premii; organizarea de
concerte; organizarea Õi prezentarea afiÕ|rilor
de divertisment legate de stil Õi mod|;
furnizarea de tonuri de apel desc|rcabile,
muzic|, MP3, grafic|, jocuri, filme, animaÛii,
programe de radio Õi de televiziune,
spectacole Õi serii, concerte, evenimente Õi alte
spectacole, imagini video Õi informaÛii,
furnizarea de informaÛii în domeniul de
divertisment prin intermediul unei reÛele
globale de calculatoare; organizare, producÛie
Õi prezentare de evenimente în scopuri
educative, culturale sau de divertisment;
servicii de distribuÛie în domeniul de
înregistr|ri de sunet Õi/sau video Õi de
divertisment; servicii de editare muzical|.
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