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Publicate în 12.11.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07950
05.11.2013 S.C. OPEXIM S.R.L. OPEXIM

2 M 2013
07951

05.11.2013 R{DUCANU ALEXANDRU 33 FM

3 M 2013
07953

05.11.2013 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES 1929

4 M 2013
07954

05.11.2013 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES 1929 S{N{TATE DIN INIMA
DACIEI

5 M 2013
07955

05.11.2013 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES 1929 BUCURIE DIN INIMA
DACIEI

6 M 2013
07956

05.11.2013 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

BUCURIE DIN INIMA DACIEI

7 M 2013
07957

05.11.2013 IANCU CRISTINA
ILIE ROXANA ANDREEA

MOFO

8 M 2013
07958

05.11.2013 S.C. CARTEX S.R.L. cartex

9 M 2013
07959

05.11.2013 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. BELÔUG DIN NATUR{ SOLARIS
Deliciu RoÕu

10 M 2013
07960

05.11.2013 LEILA CURTAMET
ANDRA-IRINA POPA
MARIA-ALINA RUDAREANU

Traditional Delights

11 M 2013
07961

05.11.2013 S.C. UNDA MEDIA S.R.L. Radio ACCENT 96.2 FM

12 M 2013
07962

05.11.2013 S.C. AFT DESIGN S.R.L. Hirrus

13 M 2013
07963

05.11.2013 S.C. FINAS INVEST S.R.L. sanasig.ro

14 M 2013
07964

05.11.2013 S.C. NEW LIFE AQUATICA
S.R.L.

DDW

15 M 2013
07965

05.11.2013 S.C. QZINE CATERING S.R.L. QZINE mancare cu IQ

16 M 2013
07966

05.11.2013 MAGHIAR ANCA-DORINA THE BODY INSTITUTE

17 M 2013
07967

05.11.2013 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L. NORMENS
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(0) (210) (151) (732) (540)
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18 M 2013
07968

05.11.2013 S.C. STUDIO MODERNA S.R.L. LiveActive U-Slender

19 M 2013
07969

05.11.2013 S.C. ECOS CHATEL S.R.L. ECOS chatel

20 M 2013
07970

05.11.2013 S.C. STAR LUBRICANTS S.R.L. STAR LUBRICANTS

21 M 2013
07971

05.11.2013 S.C. DOCTOR SMILE S.R.L. DR.SMILE

22 M 2013
07972

05.11.2013 MIHAI TIBERIU ALEXANDRU
NICOLAE

jobOn.ro TURN YOUR
OPPORTUNITIES ON

23 M 2013
07973

05.11.2013 CINOR S.R.L. CINOR

24 M 2013
07974

05.11.2013 PALADE RANI CENTRU URBAN INTERMODAL

25 M 2013
07975

05.11.2013 PALADE RANI NOD URBAN INTERMODAL

26 M 2013
07976

05.11.2013 S.C. COMPANIA TURISTIC{
TAMINA GRUP S.R.L.

CTT COMPANIA TURISTICA
TAMINA

27 M 2013
07977

05.11.2013 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

METRO SOLUÚII COMPLETE
PENTRU BIROUL T{U

28 M 2013
07978

05.11.2013 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

LA DOI PASI

29 M 2013
07979

05.11.2013 SIMION CHRIS Festivalul International de Teatru
Independent

30 M 2013
07982

05.11.2013 S.C. AXATEL SERVICE S.R.L. SONIA SISTEM OPERATIV
NATIONAL DE INSTIINTARE SI
ALARMARE

31 M 2013
07983

05.11.2013 S.C. AXATEL SERVICE S.R.L. axatel SERVICE

32 M 2013
07984

05.11.2013 KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT

KNORR FIX

33 M 2013
07985

05.11.2013 FUNDATIA ROSMILE Crainicul RO

34 M 2013
07986

05.11.2013 FUNDATIA ROSMILE FUNDATIA RoSmile din 1999

35 M 2013
07987

05.11.2013 S.C. WORLD
TRAVELEXPRESS TOUR S.R.L.

TRAVELEXPRESS
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36 M 2013
07988

05.11.2013 S.C. DELENI INVEST S.R.L. ProjectBank Romania

37 M 2013
07989

05.11.2013 S.C. DELENI INVEST S.R.L. DRACULA IN DREAMWORLD

38 M 2013
07990

05.11.2013 VAMPIRES WINE S.R.L. Vampires Winery Transylvania
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(210) M 2013 07979
(151) 05.11.2013
(732) SIMION CHRIS, Bd. Nicolae

Bălcescu nr. 32-34, ap. 27, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
Festivalul International de Teatru

Independent
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07957
(151) 05.11.2013
(732) IANCU CRISTINA, Bdul. Matei

Basarab nr. 36, bl. 27, sc. A, et. 6, ap.
23, Judeţul Ialomiţa, , SLOBOZIA
ROMANIA 

(732) ILIE ROXANA ANDREEA, Str.
Constructorilor nr. 3, bl. 1D, sc.B, ap.
9, et. 2, Judeţul Ialomiţa, ,
SLOBOZIA ROMANIA 

(540)

MOFO
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270515;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07968
(151) 05.11.2013
(732) S.C. STUDIO MODERNA S.R.L.,

B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et. 4,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LiveActive U-Slender
 
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07958
(151) 05.11.2013
(732) S.C. CARTEX S.R.L., Str. Horia,

Cloşca şi Crişan nr. 44A, Judeţul
Neam ţ ,  ,  TÂRGU NEAMŢ
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P ARTNERS AG E N T I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

cartex

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:200702; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
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tipografice; clişee.
35 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea produselor din clasa 16 pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
40 Servicii de tipărire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07950
(151) 05.11.2013
(732) S.C. OPEXIM S.R.L., Bl. RB3, sc.

A, ap. 2, judeţul Constanţa, , COM.
COBADIN ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

OPEXIM
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
31 Fructe şi proaspete, crude, neprelucrate, în

special fructe de pădure. 
35 Comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor de piese şi accesorii pentru utilaje,
maşini agricole şi autoturisme, prezentarea
acestor produse pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu produsele,
naţionale şi/sau din import, inclusiv servicii de
asistenţă comercială pentru aceste produse;
activităţi de import-export cu produse de tipul
celor sus-menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07959
(151) 05.11.2013
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.

Valea Cascadelor nr.21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

BELŞUG DIN NATURĂ SOLARIS
Deliciu Roşu

(591) Culori revendicate:maro, verde, roşu,
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galben, roz, mov, bej, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:050701; 250119;

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

clase:
29 Fructe uscate (în special merişor, stafide,
agrişe) şi oleagenoase (în special alune de
pădure, caju, migdale, seminţe de pin)
cuprinse în această clasă; 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 Fructe (în special merişor, stafide, agrişe)
şi oleagenoase (în special alune de pădure,
caju, migdale, seminţe de pin) cuprinse în
această clasă; produse agricole, horticole,
forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe şi legume proaspete;
seminţe, plante şi flori naturale; alimente
pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07969
(151) 05.11.2013
(732) S.C. ECOS CHATEL S.R.L., Nr.

229, Loc. Mavrodin, Jud. Dâmboviţa,
, RĂCARI ROMANIA 

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

(540)

ECOS chatel
 
(531) Clasificare Viena:050519; 250119;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07951
(151) 05.11.2013
(732) RĂDUCANU ALEXANDRU, Str.

Câmpia Libertăţii nr. 9, bl. PM 62, sc.
2, et. 3, ap. 68, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

33 FM
  
(531) Clasificare Viena:260417; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, în special servicii de publicitate
prin radio şi televiziune.
38 Telecomunicaţii, în special transmisii radio
şi de televiziune, difuzare de programe radio
şi de televiziune, inclusiv prin intermediul
unui site web specializat.
41 Producerea de programe de radio şi de
televiziune, activităţi editoriale, culturale şi de
divertisment, prin intermediul programelor de
radio şi de televiziune. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07960
(151) 05.11.2013
(732) LEILA CURTAMET, Bdul. Al.

Lăpuşneanu nr. 100A, bl. LE48, sc. A,
ap. 5, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(732) ANDRA-IRINA POPA, Bdul.
Tineretului nr. 55, bl. 66, sc. B, et. 2,
ap. 47, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(732) MARIA-ALINA RUDAREANU,
Str. Cheianu Ionescu nr. 11, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

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

(540)

Traditional Delights

(591) Culori revendicate:roşu, negru
 (531) Clasificare Viena:090109; 090116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07970
(151) 05.11.2013
(732) S.C. STAR LUBRICANTS S.R.L.,

Str. Traian Vuia nr. 89, Jud. Cluj,
400387, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

STAR LUBRICANTS

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:010125; 270501;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07953
(151) 05.11.2013
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

FARES 1929

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben
  
(531) Clasificare Viena:050314; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic. 
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extract de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
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nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07971
(151) 05.11.2013
(732) S.C. DOCTOR SMILE S.R.L., Str.

Calea Dudeşti nr. 202, Clinca
Stomatologie, et. 1, cam. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DR.SMILE

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07954
(151) 05.11.2013
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

FARES 1929 SĂNĂTATE DIN INIMA
DACIEI
 
(531) Clasificare Viena:050314; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic. 
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extract de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
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nemedicinale.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07982
(151) 05.11.2013
(732) S.C. AXATEL SERVICE S.R.L.,

Str. Sg. Mj. Vasile Topliceanu nr. 11,
bl. P36, ap. 58, sector 5, 51761,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SONIA SISTEM OPERATIV
NATIONAL DE INSTIINTARE SI
ALARMARE

(591) Culori revendicate:bleu
  
(531) Clasificare Viena:261112; 270515;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare); aparate
pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală; software pentru

calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07983
(151) 05.11.2013
(732) S.C. AXATEL SERVICE S.R.L.,

Str. Sg. Mj. Vasile Topliceanu nr. 11,
bl. P36, ap. 58, sector 5, 51761,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

axatel SERVICE

(591) Culori revendicate:bleu
 (531) Clasificare Viena:261112; 270502;

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

clase:
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9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare); aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală; software pentru
calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07955
(151) 05.11.2013
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

FARES 1929 BUCURIE DIN INIMA
DACIEI
 
(531) Clasificare Viena:050314; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic. 
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extract de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
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nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07961
(151) 05.11.2013
(732) S.C. UNDA MEDIA S.R.L., Calea

Bucureşti nr. 64, et. 1, Judeţul Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

Radio ACCENT 96.2 FM

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270711;

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

clase:
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de relaţii cu publicul;
prezentări de produse şi servicii de afişarea
produselor; servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare; închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei;
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale; servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,

marketing şi promovare; comerţ şi servicii de
informare a consumatorifor; comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata; vânzare prin licitaţie
publică; asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative; contabilitate şi audit;
p r e l u c r a r e a  a d m i n i s t r a t i v ă  a
datelor;administrarea resurselor umane şi
servicii de recrutare; servicii de redactare;
servicii de consultanţă în afaceri; analiza de
afaceri, cercetare şi servicii de informare;
studii de piaţă; colectarea şi sistematizarea
datelor de afaceri.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
transmisie; servicii de telefonie şi telefonie
mobilă; comunicarea cu terminale de
computere şi acces internet; acces la conţinut,
pagini de internet şi portaluri; distribuţie prin
conducte şi cabluri.
39 Transport şi livrare de bunuri; transport de
marfă şi cargo şi servicii de debarasare;
servicii postale şi de curierat; închirierea
mijloacelor de transport; transportul
pasagerilor; servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii; salvare,
recuperare şi remorcare; ambalarea şi
depozitarea mărfurilor; parcare şi depozitare
vehicule, ancorare.
41 Publicare şi reportaje (servicii prestate de
reporteri); educaţie şi divertisment; conferinţe,
expoziţii şi concursuri; jocuri de noroc;
producţie audio şi video şi fotografie; sport şi
fitness; servicii de bibliotecă; educaţie şi
instruire; traducere şi interpretare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07956
(151) 05.11.2013
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

BUCURIE DIN INIMA DACIEI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic. 
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extract de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07962
(151) 05.11.2013
(732) S.C. AFT DESIGN S.R.L., Calea

Văcăreşti nr. 182, bl. 23, sc. 1, ap. 15,
sector 4, 040056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
12 Vehicule aeriene.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07984
(151) 05.11.2013
(732) K N O R R - N A H R M I T T E L

A K T I E N G E S E L L S C H A F T ,
Bahnhofstrasse 19, CH-8240,
Thayngen ELVETIA 

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

(540)

KNORR FIX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Sosuri (condimente); condimente
(seasonings), mirodenii (spices).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07972
(151) 05.11.2013
(732) MIHAI TIBERIU ALEXANDRU

NICOLAE, B-dul. G-ral Gheorghe
Magheru, nr. 32-34, ap. 10, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

jobOn.ro TURN YOUR
OPPORTUNITIES ON

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270508; 270519;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii oferite de
agenţii de plasare a forţei de muncă referitoare
la personal; consultanţă referitoare la
recrutarea de parsonal; servicii de
intermediere, recrutare de personal; consultare
privind resursele umane, servicii de marketing
referitoare la recrutarea de personal, plasarea
de persorsonal temporar/provizoriu,
consultanţă acordată firmelor în legătură cu
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administrarea afacerii şi consultantă
referitoare la recrutarea şi gestionarea
personalului; organizarea de târguri de forţă
de muncă.
41 Educaţie, instruire; divertismenl; activităţi
sportive şi culturale; cursuri de calificare şi
perfecţionare; training în domeniul
managementului resurselor umane; consiliere
pe probleme de orientare şi reorientare
profesională; traduceri. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terti
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07963
(151) 05.11.2013
(732) S.C. FINAS INVEST S.R.L., Piaţa

Foişorul de Foc 1 nr. 19, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

sanasig.ro

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:020123; 020901;

270502; 270508; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07985
(151) 05.11.2013
(732) FUNDATIA ROSMILE, City

Business Center, Bd. Nerva Traian nr.
3, et. 6, B8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Crainicul RO

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:010501; 270502;

270508; 290112;  
(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;
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fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07964
(151) 05.11.2013
(732) S.C. NEW LIFE AQUATICA

S.R.L., Aleea SLT.P.M. Mladinovici
Dragoş nr. 2, bl. R11, sc. 3, et. 6, ap.
108, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DDW

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:260101; 261106;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07973
(151) 05.11.2013
(732) CINOR S.R.L., Str. Mihai Eminescu

nr. 129, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CINOR
  
(531) Clasificare Viena:261507; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte; DVD-uri şi alţi medii de
înregistrare, mecanisme pentru aparate care
funcţioneată cu fise; case de marcat;
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; software pentru computere;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,

ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07965
(151) 05.11.2013
(732) S.C. QZINE CATERING S.R.L.,

Str. Cireşului nr. 29, parter, biroul 1,
ap. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

QZINE mancare cu IQ

(591) Culori revendicate:verde (pantone
372C, pantone 373C, pantone 374C,
panone 375 C)

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică (catering,
restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07986
(151) 05.11.2013
(732) FUNDATIA ROSMILE, City

Business Center, Bd. Nerva Traian nr.
3, et. 6, B8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FUNDATIA RoSmile din 1999

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07974
(151) 05.11.2013
(732) PALADE RANI, Cetăţean Român, cu

rezidenţă în Monaco, 1/5 Avenue de
Grande Bretagne, ,  ROMANIA 

(540)

CENTRU URBAN INTERMODAL
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07966
(151) 05.11.2013
(732) MAGHIAR ANCA-DORINA, Şos.

Nordului nr. 102-104, et. 2, ap. B4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

THE BODY INSTITUTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07975
(151) 05.11.2013
(732) PALADE RANI, Cetăţean Român, cu

rezidenţă în Monaco, 1/5 Avenue de
Grande Bretagne, ,  ROMANIA 

(540)

NOD URBAN INTERMODAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07967
(151) 05.11.2013
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,

Str. Turturelelor nr. 11A, et. 2, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NORMENS

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07987
(151) 05.11.2013
(732) S.C. WORLD TRAVELEXPRESS

TOUR S.R.L., Sat Valea Orlei nr. 46,
judeţul Prahova, , COMUNA BUCOV
ROMANIA 

(540)

TRAVELEXPRESS

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010501; 180501;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07976
(151) 05.11.2013
(732) S.C. COMPANIA TURISTICĂ

TAMINA GRUP S.R.L., Str. George
Calboreanu nr. 4, bl. 122, sc. A, et. 8,
ap. 32, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) MONICA ADRIANA LUPASCU,
Intrarea Pictor Vermont Nicolae nr. 5,
ap. 6, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CTT COMPANIA TURISTICA
TAMINA
  
(531) Clasificare Viena:060104; 260118;

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

clase:
39 Transport; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07988
(151) 05.11.2013
(732) S.C. DELENI INVEST S.R.L., Bd.

Nicolae Bălcescu nr. 32-34, et. 8, ap.
31, cam. 1, sector 1, 010055,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ProjectBank Romania

(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale; asistenţă, consultanţă în
conducerea afacerilor unor firme.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare; consultanţă pentru obţinerea de
finanţări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07989
(151) 05.11.2013
(732) S.C. DELENI INVEST S.R.L., Bd.

Nicolae Bălcescu nr. 32-34, et. 8, ap.
31, cam. 1, sector 1, 010055,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRACULA IN DREAMWORLD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante, cazare temporară, activităţi în
hoteluri şi pensiuni, pensiuni pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07990
(151) 05.11.2013
(732) VAMPIRES WINE S.R.L., Str.

Rennes nr. 19A, judeţul Sibiu,
550006, SIBIU ROMANIA 

(540)

Vampires Winery Transylvania
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri, condimente; mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
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pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07977
(151) 05.11.2013
(732) MIP METRO Group Intellectual
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(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

METRO SOLUŢII COMPLETE
PENTRU BIROUL TĂU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, panouri
publicitare din hârtie sau carton, pancarte din
carton sau hârtie, foi din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pungi pentru microunde,
bavete din hârtie, prosoape din hârtie pentru
faţă, şerveţele din hârtie, şerveţele de hârtie
pentru demachiere, şerveţele de hârtie pentru
masă, hârtie igienică, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, ambajale pentru sticle
din carton sau hârtie, învelitoare din hârtie
pentru ghivecele de flori, funde din hârtie,
cutii pentru stilouri, cutii din carton sau hârtie,
cutii de pălării din carton, carton şi articole
din carton, tuburi din carton, carcasă pentru
ştampile, hârtie de filtru, materiale filtrante
din hârtie, filtre din hârtie pentru cafea,
recipiente din hârtie pentru creme, hârtie
pentru electrocardiograf, fanioane din hârtie,
panglici din hârtie, suporturi pentru pahare de

bere, naproane din hârtie, tipărituri, albume,
almanahuri, invitaţii, broşuri; cărţi, cărţi de
scris sau colorat, calendare, cataloage, reviste,
ziare, publicaţii periodice, cărţi de desene,
fluturaşi publicitari, florare, registre, copii
multiplicate, timbre de corespondenţă, cărţi
poştale, articole de legătorie, ţesături pentru
legătorie, cordoane pentru legătorie, benzi de
legătură, aparate şi maşini pentru legătorii
(echipamente de birou), ţesături pentru
legătorii, cordoane pentru legătorii, material
pentru legarea cărţilor, legături pentru cărţi;
benzi pentru trabuce, suporturi pentru cărţi,
fotografii, aparate pentru montarea
fotografiilor, felicitări, felicitări muzicale;
papetărie, bile pentru pixuri cu rolă, stilouri cu
cerneală, peniţe, creioane, creioane din grafit,
ascuţitori electrice sau neelectrice, agrafe de
capsat hârtii; semne de cărţi, planşete cu
clame, agrafe pentru birou, agrafe şi cleme
pentru bani, hârtie de copiator, hârtie
luminiscentă, hârtie cerată, hârtie pergament,
hârtie transparentă, greutăţi pentru hârtie,
mucavale, cuţite pentru hârtie şi cutter-e,
carnetele, specimene de manuscris pentru
copiere, pastă corectoare, cerneală corectoare,
benzi corectoare, coperte, bibliorafturi, dosare,
dosare şi suporturi pentru documente,
capsatoare pentru birouri şi prese de capsare,
perforatoare de birou, dispozitive de laminare
ca articole de birou, plicuri şi dispozitive
pentru sigilarea plicurilor, radiere pentru tabla
de scris, produse de radiere, şabloane pentru
ştergere, linii de desen, echere, dulapuri
pentru papetărie (articole de birou), huse
pentru sertare din hârtie, parfumate sau nu,
piuneze, degetare, benzi elastice pentru
birouri, ţesătură şi banda gumată pentru
papetărie, indexuri şi carduri pentru index,
etichete, altele decât din material textil,
dispozitive de umezire, benzi autoadezive
pentru papetărie sau menaj, cartonaşe altele
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decât cele pentru jocuri, adezivi pentru
papetărie sau menaj, benzi adezive, gume,
lipici, inclusiv pe bază de gluten pentru
papetărie sau menaj, dozatoare de bandă
adezivă, suporturi de cretă, suporturi pentru
carnete de cecuri, suporturi de hârtie,
suporturi pentru ştampile, suporturi de
paşapoarte, suporturi de creioane; materiale
pentru artişti, acuarele, machete arhitecturale;
pensule, trafalete, palete pentru pictură şi
palete pentru artişti, tăvi de pictură, pânze
pentru pictură, hârtie carbon, cretă pentru
litografie şi marcare, creioane de cărbune,
cromolitografii, compasuri pentru desen,
planşe pentru desen, instrumente pentru desen,
pantografe, materiale pentru desen, paduri de
desenat, stilouri de desen, seturi de desen,
echere pentru desen, şevalete pentru pictori,
suporturi pentru mâini pentru pictori, şabloane
de broderie, plăci de gravură, gravuri, ace
pentru gravare, figurine (statuete) din mucava,
lucrări litografice de artă, tablouri cu sau fără
rame, plastilină, mulaje pentru plastilină,
materiale de modelat, ceară de modelat cu
excepţia celei de uz dentar, steatit (creta
croitorului), pânză de calc, ace de punctare
pentru desen, hârtie de calc, şabloane,
şabloane de copiere, şabloane pentru croitorie,
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor), table aritmetice, atlase,
mostre biologice folosite în microscopie
(materiale didactice), secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, table, sugative,
sabloane, inclusiv şabloane pentru croitorie şi
pentru maşini de tricotat, mătănii, indicatoare
non-electronice pentru grafice, grafice,
diagrame, mese de calcul, hărţi geografice,
globuri pământeşti, manuale, cutii de acuarele,
radiere pentru tabla de scris, pensule şi cretă
de scris, seturi de scris, tăbliţe de scris, tablete
de scris, hârtie xuan pentru caligrafie şi picturi
chinezeşti, materiale plastice pentru ambalaj

(neincluse în alte clase), rolă de folie din
plastic pentru paletizare, materiale de ambalat
cu bule, materiale de ambalat fabricate din
amidon, hârtie de ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, plase conice din hârtie, saci
(pungi, plicuri) din hârtie sau plastic pentru
ambalat, pungi pentru microunde, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, folie de ambalare,
folie de argint, foi din celuloză reciclată
pentru ambalare, ambalaje din vâscoză, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului), tuşuri, cerneală, beţe pentru
cerneală, pietre şi rezervoare pentru cerneală,
foi cu cerneală pentru dispozitive de copiere,
tuşiere, panglici impregnate cu tuş, panglici
impregnate cu tuş pentru imprimantele de
computer şi bobine pentru panglicile de tuş,
foi imprimate cu tuş pentru aparatele de
reproducere a documentelor, foi impregnate
cu tuş pentru aparate de duplicare, călimări,
folii de protecţie pentru hârtie, caractere
tipografice, litere, numere; forme de tipar,
taste pentru maşină de scris, forme imprimate,
plăci cu adrese pentru maşini de adresare,
maşini de adresare, ştampile şi suporturi
pentru ştampile, timbre seci, ştampile cu
adrese, ştampile de anulare, sigilii şi articole
pentru sigilare, matriţe, plăci şi cutii pentru
matriţe, sisteme de contorizare a
corespondenţei, claviatură de culegere pentru
tipografie, suporturi de şpalt pentru tipografie,
panglici de cerneală pentru imprimante de
computer, carduri, cartele perforate, benzi de
hârtie şi carduri pentru înregistrarea
programelor computerizate, hârtie pentru
dispozitivele de înregistrat, imprimante
neelectrice pentru carduri de credit,
dispozitive de copiere, dispozitive de
galvanoplastie, aparate de francare pentru
birou, aparate pentru etichetare manuală,
hectografe, oleografe, aparate de numerotare,
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distrugătoare de hârtie pentru birouri, maşini
de scris electrice sau neelectrice, aparate de
viniete.
35 Publicitate; agenţii de publicitate, scrierea
şi publicarea textelor publicitare, procesarea
cuvintelor, pregătirea secţiunilor publicitare,
actualizarea materialului publicitar,
răspândirea materialelor publicitare,
închirierea de material şi spaţiu publicitar,
servicii de structurare în scop publicitar,
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, aranjarea vitrinelor,
demonstraţii cu produse, publicitate prin
corespondenţă  directă ,  distribuirea
materialelor publicitare, distribuirea de
eşantioane, intermedieri de promoţii de
vânzare, organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional, modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări, publicitate prin
poştă, publicitate în aer liber, publicitate
online pe o reţea de computere, intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii, marketing,
relaţii publice, cercetare de marketing, studii
de marketing, sondaje de opinie, servicii de
culegere a ş t iri lor, intermedierea
abonamentelor de ziar, servicii de
telemarketing, servicii de răspuns la telefon
pentru abonaţii indisponibili, producţia de
clipuri publicitare, publicitate şi reclame
televizate, publicitate şi reclame radio,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, organizarea de
târguri şi expoziţii pentru scopuri comerciale
sau publicitare, închirierea tonomatelor,
conducerea şi administrarea afacerilor,
evaluarea afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri şi în organizarea afacerilor,
furnizare informaţii, investigaţii, cercetare şi
anchete de afaceri, servicii de relocare şi
externalizare pentru afaceri, managementul

afacerilor şi consultanţă de organizare,
asistenţă şi consiliere pentru managementul
afacerilor, asistenţă pentru management
industrial sau comercial, experţi în eficienţă,
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri), managementul
afacerilor pentru hoteluri, pentru artişti şi
pentru sportivi, servicii de căutare
sponsorizare, licitaţii, auditare, administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii, agenţii pentru
informa ţ i i  comerciale,  agen ţ i i  de
import-export, consiliere pentru clienţi,
inclusiv furnizare informaţii comerciale pentru
consilierea consumatorilor, analiza preţului de
achiziţie, servicii de analiză şi comparaţie a
preţurilor, răspunderea la telefon pentru
abonaţii indisponibili, intermedierea
abonamentelor la servicii de telecomunicaţii,
intermedierea abonamentelor de ziar,
compilarea şi sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, intermedieri căutări de date în
fiş iere de computer, management
computerizat al fişierelor, contabilitate,
întocmirea extraselor de cont, servicii de
facturare şi transmiterea facturilor prin poştă,
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, pregătirea taxelor, prognoze
economice, agenţii de locuri de muncă, testare
psihologică pentru selectarea personalului,
consultanţă în domeniul managementului al
personalului, întocmirea statelor de plată,
recrutarea personalului şi furnizare personal
de recrutare, lucrări de birou, reproducerea
documentelor, transcriere, dactilografiere,
procesarea cuvintelor, stenografie, închirieri
de echipamente şi aparatură de birou, servicii
de secretariat, servicii de fotocopiere,
închirierea de aparate de fotocopiere.

˜˜˜˜˜˜˜
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LA DOI PASI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne şi produse pe bază de carne, cârnaţi;
caltaboşi, şuncă, burtă, ficat şi produse pe
bază de ficat, mezeluri, bulion şi concentrate
de bulion, gelatină, lecitină pentru uz culinar,
pectină pentru uz alimentar, peşte şi produse
pe bază de peşte, anşoa, icre de peşte, creveţi;
caviar, moluşte; scoici, stridii, crustacee,
fructe de mare şi alte produse din aceeaşi
categorie, alge de mare prăjite pentru consum,
păsări şi vânat; extracte de carne, produse pe
bază de albumină; fructe şi legume conservate
în suc propriu, în alcool, pulpă de fructe,
salate de fructe, coji de fructe, fructe confiate,
cristalizate, glazurate, congelate, uscate şi
gătite, cipsuri din fructe şi legume; crochete,
jeleuri, dulceţuri, marmeladă; compoturi; aloe
vera preparată pentru consum uman, alimente
vegetale fermentate (kimchi), tofu şi produse
pe bază de soia, măsline, pateuri vegetale,
murături, polen preparat ca produs alimentar,
produse pe bază de cartofi (cum ar fi crochete,
cipsuri, fulgi, chiftele de cartofi), seminţe
procesate, tahini (pastă din seminţe de susan),
sucuri de legume pentru gătit, salate de
legume, legume gătite, uscate, conservate,
pastă de legume, ouă şi produse derivate,

lichior de oua non-alcoolic, pudră de ouă,
albuş de ou, lapte, produse lactate şi produse
preparate din lapte, băuturi din lapte,
shake-uri din lapte, unt, crema de unt, frişcă,
foietaje, iaurturi, brânzeturi, cheag şi agenţi de
fermentare pe bază de lapte; uleiuri, ulei de
rapiţă pentru alimente, ulei de floarea soarelui,
ulei de măsline, ulei de porumb, ulei de
palmier, ulei din seminţe de in şi alte uleiuri
pentru uz culinar, unt din boabe din ciocolată,
unt de cacao, unt de nuci de cocos, unt de
arahide, grăsime de cocos, untură pentru
alimente, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, grăsimi comestibile,
margarina, ajvar (piper de conservare),
albumină pentru uz culinar şi produse pe bază
de albumină, alginaţi pentru uz culinar.
30 Cafea, înlocuitori de cafea, inclusiv
vegetali şi arome de cafea, cafea neprăjită,
cicoare, băuturi pe bază de cafea, ceai şi
băuturi pe bază de ceai, infuzii, altele decât
medicinale, cacao şi băuturi pe bază de cacao,
ciocolată, produse din ciocolată şi băuturi pe
bază de ciocolată, arome, altele decât uleiuri
esenţiale pentrubăuturi, zahăr şi dulciuri cu
zahăr, îndulcitori naturali, melasă şi sirop de
melasă pentru consum uman; golden syrup,
glucoza pentru uz culinar, orez şi produse pe
bază de orez, prăjiturele şi gustări pe bază de
orez, cuşcuş, porumb şi produse pe bază de
porumb, fulgi de porumb, floricele de porumb,
mălai, tapioca, sago; făină din cereale şi
produse rezultate prin măcinare, preparate,
gustări şi cipsuri din cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, musli, orz şi ovăz
măcinat, decorticat sau fulgi, terci de orz sau
ovăz, seminţe de in şi cânepă pentru consum
uman, malţ pentru consum uman şi produse pe
bază de malţ, biscuiţi de malţ, faină de cartofi
alimentară, făină de soia, amidon alimentar şi
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
pâine, chifle de pâine, firimituri, pesmet, turte
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de orez, paste alimentare făinoase, macaroane,
spaghete, tăieţei şi alimente preparate pe bază
de tăieţei, gluten ca produs alimentar şi aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, plăcinte,
clătite, pateuri, pizza, budinci, tarte, ravioli,
rulouri dulci şi sărate, sushi, tabbouleh,
germeni de grâu şi germeni din alte tipuri de
seminţe pentru consum uman, tacos, tortillas,
pâine nedospită, produse de patiserie şi
cofetărie, praf de copt şi bicarbonat de sodiu
pentru gătit, biscuiţi, prăjiturele, turtă dulce,
blaturi de tort, pudră de tort, torturi, glazură
pentru torturi, arome pentru torturi altele decât
uleiurile esenţiale, crema de prăjituri, pudră
pentru prăjituri, bomboane, bomboane cu
arahide, caramele, praline, dulciuri cu şi pe
bază de migdale, gumă de mestecat,
bomboane mentolate, dulciuri pentru
decorarea pomilor de Crăciun, fondant,
marţipan, jeleuri de fructe, halva, şerbet,
gofre, îngheţată, iaurt îngheţat, sorbet, pudre
pentru îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
drojdie, praf de copt; sare, muştar, făină de
muştar; oţet, sosuri pentru salate, maioneză,
ketchup, sos tomat, sos de soia, pesto, sosuri
pentru paste, marinate, miere, ceară de albine
pentru consum, propolis, condimente; mix de
condimente, preparate aromate alimentare,
piper, capere, sare pentru gătit, sare din ţelină,
sare pentru conservarea alimentelor, ierburi de
grădină conservate pentru asezonare, chutney,
cremă tartar pentru gătit, condiment din pastă
din boabe de soia; curry, ghimbir, seminţe de
anason, scorţişoară, cuişoare, nucşoară, lemn
dulce, şofran, vanilie şi substitut de vanilie,
esenţe şi arome pentru alimente (băuturi,
prăjituri), cu excepţia uleiurilor eterice şi
uleiurilor esenţiale, gheaţă comestibilă, gheaţă
pentru răcoritoare, băuturi cu gheţă.
31 Produse agricole; produse horticole, plante,
iarbă, seminţe de plante, seminţe germinate
pentru uz botanic, seminţe din cereale

neprocesate, plante şi flori naturale, arbuşti,
copaci, butaşi, viţă de vie, tufe de trandafiri,
bulbi de flori, flori uscate pentru decoraţii,
flori naturale, coroniţe din flori naturale,
ierburi de grădină proaspete; produse
forestiere, pomi de crăciun şi conuri de pin,
cereale; alge pentru consum uman sau animal,
neincluse în alte clase, ierburi pentru consum
uman sau animal; animale vii cum ar fi păsări,
raci, crustacee, peşti, homari, moluşte, stridii
vii, icre de peşte; legume proaspete cum ar fi
fasole, mazăre, sfeclă, plante de aloe vera,
anghinare, castraveţi proaspeţi, praz, salată
verde, ciuperci proaspete, urzici, spanac,
dovleci, măsline proaspete, cartofi proaspeţi;
fructe proaspete cum ar fi migdale, roşcove,
mure, afine, castane, nuci de cocos şi pulpă de
nucă de cocos, nuci, arahide, struguri;
mâncare pentru animale şi pentru animalele de
companie, alimente masticabile pentru
animale, mâncare pentru păsări, cereale pentru
păsări, mâncare şi biscuiţi pentru câini, tărâţe
şi produse din tărâţe pentru consum animal,
băuturi pentru animalele de companie, nisip
aromat pentru animalele de companie, turbă şi
alte produse pentru tăviţa de necesităţi; malţ,
secară, grâu.
32 Bere, kvas, bere de malţ, must de malţ; ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi izotonice, apă de Lithia; băuturi şi
sucuri din fructe, extracte din fructe
non-alcoolice, băuturi din suc de fructe
non-alcoolice, limonade, sucuri din fructe,
nectare din fructe non-alcoolice, băuturi din
aloe-vera, cidru non-alcoolic, cocktailuri
non-alcoolice, aperitive non-alcoolice, băuturi
non-alcoolice; băutură răcoritoare din
ghimbir, bere de ghimbir, must de struguri
nefermentat, băuturi pe bază de miere
non-alcoolice, lapte de migdale, lapte de
arahide, băuturi pe bază de zer; siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor, pastile şi
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pulberi pentru băuturi efervescente, esenţe
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea lichiorurilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
băuturi alcoolice care conţin fructe, băuturi
aperitive alcoolice, lichioruri şi lichioruri
mentolate, anason şi lichior aromat cu anason,
băuturi distilate, bitter, coniac, cidru alcoolic,
cocktail-uri, curacao, băuturi digestive, gin,

hidromel, kirsh, Piquette, băuturi alcoolice
pre-amestecate, altele decât cele bazate pe
bere, alcool din orez, rom, sake, băuturi
spirtoase, vodcă, whisky, vin.
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