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Publicate în 18.06.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

01578
11.06.2013 BLEOTU ILIE SARE Alb| ca z|pada

2 M 2013
01754

11.06.2013 S.C. DIAMANT SECURITY
S.R.L.

DIAMANT SECURITY DS

3 M 2013
04018

11.06.2013 BUCURIA S.A. FULGUÔOR

4 M 2013
04019

11.06.2013 BUCURIA S.A. BR{NDUÔA

5 M 2013
04020

11.06.2013 BUCURIA S.A. VALURILE M{RII

6 M 2013
04021

11.06.2013 BUCURIA S.A. UMBRELE

7 M 2013
04022

11.06.2013 BUCURIA S.A. CIOCO CAR

8 M 2013
04023

11.06.2013 BUCURIA S.A. REVELION

9 M 2013
04024

11.06.2013 BUCURIA S.A. SANA

10 M 2013
04025

11.06.2013 BUCURIA S.A. PLAI

11 M 2013
04026

11.06.2013 M{RCULEÚ PETRESCU MIRA
ANCA VICTORIA

Arhitect Anca Petrescu

12 M 2013
04027

11.06.2013 M{RCULEÚ PETRESCU MIRA
ANCA VICTORIA

Arhitect Anca Petrescu

13 M 2013
04028

11.06.2013 M{RCULEÚ PETRESCU MIRA
ANCA VICTORIA

Arhitect Anca Petrescu

14 M 2013
04029

11.06.2013 M{RCULEÚ PETRESCU MIRA
ANCA VICTORIA

Arhitect Anca Petrescu

15 M 2013
04030

11.06.2013 M{RCULEÚ PETRESCU MIRA
ANCA VICTORIA

Arhitect Anca Petrescu

16 M 2013
04031

11.06.2013 M{RCULEÚ PETRESCU MIRA
ANCA VICTORIA

Arhitect Anca Petrescu

17 M 2013
04032

11.06.2013 M{RCULEÚ PETRESCU MIRA
ANCA VICTORIA

Arhitect Anca Petrescu

18 M 2013
04033

11.06.2013 AVRAM MARIOARA ANGELA M|rgele de Poveste

19 M 2013
04034

11.06.2013 S.C. W3 MARKETING
TECHNOLOGY S.R.L.

EVONOMIX
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

20 M 2013
04035

11.06.2013 S.C. IMPLANTOSHOP
DISTRIBUTION S.R.L.

Total Fix

21 M 2013
04036

11.06.2013 S.C. RITUAL INTERNATIONAL
S.R.L.

RITHUAL

22 M 2013
04037

11.06.2013 S.C. RITUAL INTERNATIONAL
S.R.L.

FERETO

23 M 2013
04038

11.06.2013 VMBF QI S.R.L. BONIBAR

24 M 2013
04039

11.06.2013 SENIOR HYPERACTIVE S.A. Digital Heart

25 M 2013
04040

11.06.2013 SENIOR HYPERACTIVE S.A. SENIORHYPER

26 M 2013
04041

11.06.2013 RANBAXY LABORATORIES
LIMITED

RITURAN

27 M 2013
04042

11.06.2013 S.C. MIND MAGNET S.R.L. MINDMAGNET BUILDING A
BETTER WEB

28 M 2013
04043

11.06.2013 S.C. ARA TOYS S.R.L. diverta mereu ceva nou
SUSPENDED BOOK O carte în
aÕteptare

29 M 2013
04044

11.06.2013 CALIN DUMITRU RINA

30 M 2013
04045

11.06.2013 S.C. ROPLANT S.R.L. ROPLANT

31 M 2013
04046

11.06.2013 S.C. INTER BROKER DE
ASIGURARE S.R.L.

B INTER

32 M 2013
04047

11.06.2013 S.C. FOTBAL CLUB RAPID S.A. FOTBAL CLUB RAPID 1923

33 M 2013
04048

11.06.2013 S.C. FOTBAL CLUB RAPID S.A. RAPID 1923

34 M 2013
04049

11.06.2013 PROCONY 97 COM S.R.L. NOC - respond to any challenge

35 M 2013
04050

11.06.2013 S.C. BLUE SECURITY
SERVICES S.R.L.

BSS BLUE SECURITY SERVICES

36 M 2013
04051

11.06.2013 S.C. FEIDA ROMAN TRADING
IMPOREX S.R.L.

37 M 2013
04052

11.06.2013 POP CRISTIAN-LUDOVIC Buna, sunt Ani!

38 M 2013
04053

11.06.2013 POP CRISTIAN-LUDOVIC Buna, sunt Max!
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

3

39 M 2013
04054

11.06.2013 GHEORGHE GIGI DENIZ BRANZA BULGAREASCA
VACA-PALMIER
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(210) M 2013 01578
(151) 11.06.2013
(732) BLEOTU ILIE, Str. Armata

Poporului nr. 24, bl. LC7, sc. 2, ap. 20,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(540)

SARE Albă ca zăpada

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

(531) Clasificare Viena:020503; 020504;
270511; 290113;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01754
(151) 11.06.2013
(732) S.C. DIAMANT SECURITY S.R.L.,

Str. Stelea Spătarul nr. 17, sc. A, et. 6,
ap. 22, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
             

DIAMANT SECURITY DS

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:230101; 240115;

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

clase:
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate sa satisfacă nevoile indivizilor,
servicii protective şi de siguranţa, agenţii de
detectivi pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor, escorte, pază nocturnă, cercetare
privind persoanele cunoscute, pază contra
incendiilor, servicii funebre de incinerare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04018
(151) 11.06.2013
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04019
(151) 11.06.2013
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BRĂNDUŞA

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04020
(151) 11.06.2013
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

VALURILE MĂRII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04021
(151) 11.06.2013
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

UMBRELE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04022
(151) 11.06.2013
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CIOCO CAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04023
(151) 11.06.2013
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

REVELION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04024
(151) 11.06.2013
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

SANA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04025
(151) 11.06.2013
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

PLAI

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04036
(151) 11.06.2013
(732) S.C. RITUAL INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Tăbliţei nr. 4, INFINIT
TOWER - etaj 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RITHUAL

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şicercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04037
(151) 11.06.2013
(732) S.C. RITUAL INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Tăbliţei nr. 4, INFINIT
TOWER - etaj 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FERETO

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
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produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şicercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04038
(151) 11.06.2013
(732) VMBF QI S.R.L., Calea 13

Septembrie 131, bl. T2C, ap. 3, sector
5, 050718, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BONIBAR

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

30 Batoane de cereale şi similare, cereale
pentru mic dejun şi similare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04026
(151) 11.06.2013
(732) MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA

ANCA VICTORIA, Intrarea Urali nr.
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)
             

Arhitect Anca Petrescu

(531) Clasificare Viena:070110; 070125;
270501; 270513;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de pielărie.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză, şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04046
(151) 11.06.2013
(732) S.C. INTER BROKER DE

ASIGURARE S.R.L., Str. George
Enescu nr. 21, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)
              

B INTER

(591) Culori revendicate:albastru, mov

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

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

clase:

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04027
(151) 11.06.2013
(732) MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA

ANCA VICTORIA, Intrarea Urali nr.
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4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)
             

Arhitect Anca Petrescu

(531) Clasificare Viena:070110; 070125;
270501; 270513;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de pielărie.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză, şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04047
(151) 11.06.2013
(732) S.C. FOTBAL CLUB RAPID S.A.,

Bdul. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, sector 1,
013704, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

FOTBAL CLUB RAPID 1923

(591) Culori revendicate:alb, gri, vişiniu
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

240109; 240113; 240117; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04028
(151) 11.06.2013
(732) MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA

ANCA VICTORIA, Intrarea Urali nr.
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)
               

Arhitect Anca Petrescu

(591) Culori revendicate:albastru, verde
închis, verde deschis, alb, gri, bej,
negru

  
(531) Clasificare Viena:070110; 070125;

270501; 270513; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste

materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de pielărie.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză, şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04045
(151) 11.06.2013
(732) S.C. ROPLANT S.R.L., Calea

Făgăraşului nr. 47, judeţul Braşov,
2200, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)
              

ROPLANT

(591) Culori revendicate:galben, verde,
bleumarin

(531) Clasificare Viena:050315; 050521;
270501; 290113;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
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şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele

terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
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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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
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.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
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monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 04029
(151) 11.06.2013
(732) MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA

ANCA VICTORIA, Intrarea Urali nr.
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)
                 

Arhitect Anca Petrescu

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
gri, bej, negru

(531) Clasificare Viena:060725; 070110;
070125; 270501; 270513; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de pielărie.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză, şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04048
(151) 11.06.2013
(732) S.C. FOTBAL CLUB RAPID S.A.,

Bdul. Poligrafiei nr. 1C, et. 1, sector 1,
013704, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RAPID 1923

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04030
(151) 11.06.2013
(732) MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA

ANCA VICTORIA, Intrarea Urali nr.
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)
            

Arhitect Anca Petrescu

(591) Culori revendicate:albastru, verde
închis, verde deschis, alb, gri, bej

(531) Clasificare Viena:070110; 070125;
270501; 270513; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
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bastoane; bice şi articole de pielărie.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză, şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04034
(151) 11.06.2013
(732) S . C .  W 3  M A R K E T I N G

TECHNOLOGY S.R.L., Str. Mircea
cel Bătrân, nr. 152 bis, et. 4, birou nr.
6, Jud. Constan ţa,  900627,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

EVONOMIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04031
(151) 11.06.2013
(732) MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA

ANCA VICTORIA, Intrarea Urali nr.
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)

Arhitect Anca Petrescu

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
gri, bej, negru

  
(531) Clasificare Viena:070110; 070125;

270501; 270513; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
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animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de pielărie.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză, şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04032
(151) 11.06.2013
(732) MĂRCULEŢ PETRESCU MIRA

ANCA VICTORIA, Intrarea Urali nr.
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)
                    

Arhitect Anca Petrescu

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
gri, bej, negru

(531) Clasificare Viena:060725; 070110;
070125; 270501; 270513; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de pielărie.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză, şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04035
(151) 11.06.2013
(732) S . C .  I M P L A N T O S H O P

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Panait
Mosoiu, nr. 5A, camera 5, subsol, Jud.
Constanţa, 900588, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
                       

Total Fix
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(531) Clasificare Viena:261325; 270315;
270515;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04033
(151) 11.06.2013
(732) AVRAM MARIOARA ANGELA,

Str. Navigatorilor nr. 40, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)
             

Mărgele de Poveste

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:170225; 270512;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04049
(151) 11.06.2013
(732) PROCONY 97 COM S.R.L., Str.

Drumul Taberei nr. 30, bl. OD3, sc. B,
ap. 37, parter, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
             

NOC - respond to any challenge

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.(solicităm
protecţie pentru întreaga clasa de produse)
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
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.(solicităm protecţie pentru
întreaga clasa de produse)
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (solicităm protecţie pentru întreaga
clasă de servicii) 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(solicităm protecţie pentru întreaga clasă de
servicii) 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor; organizarea de călătorii. (solicităm
protecţie pentru întreaga clasă de servicii) 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
(solicităm protecţie pentru întreaga clasă de
servicii) 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04039
(151) 11.06.2013
(732) SENIOR HYPERACTIVE S.A., Str.

Ceasornicului nr. 17, et. 1, corp B,
modul A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Digital Heart

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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 04040
(151) 11.06.2013
(732) SENIOR HYPERACTIVE S.A., Str.

Ceasornicului nr. 17, et. 1, corp B,
modul A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)
            

SENIORHYPER

(591) Culori revendicate:negru, albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04041
(151) 11.06.2013
(732) RANBAXY LABORATORIES

LIMITED, Plot no. 90, Sector 32,
Gurgaon, 122001, HARYANA INDIA

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

RITURAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi medicamente de uz
uman şi veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04050
(151) 11.06.2013
(732) S.C. BLUE SECURITY SERVICES

S.R.L., Calea 13 Septembrie nr. 115,
bl. 111, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

BSS BLUE SECURITY SERVICES

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:240115; 270511;

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

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04051
(151) 11.06.2013
(732) S.C. FEIDA ROMAN TRADING

IMPOREX S.R.L., Str. Ion Berindei
nr. 12, bl. 60, sc. 3, et. 3, ap. 102,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)              

(591) Culori revendicate:verde, maro, bej,
negru

(531) Clasificare Viena:061905; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04042
(151) 11.06.2013
(732) S.C. MIND MAGNET S.R.L., Str.

Mihai Veliciu, nr. 21, et. 1, ap. 2, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

MINDMAGNET BUILDING A BETTER
WEB

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, verde, albastru, gri, negru

(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
290115;  

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

35 Publicitate.
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 04043
(151) 11.06.2013
(732) S.C. ARA TOYS S.R.L., Str.

Ritmului nr. 14, bl. 432, ap. 6, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                      

diverta mereu ceva nou SUSPENDED
BOOK O carte în aşteptare

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roşu

(531) Clasificare Viena:200701; 200702;
260418; 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
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; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 16, 18, 28 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04044
(151) 11.06.2013
(732) CALIN DUMITRU, Str. Cpt.

Romulus Petre nr. 26, Jud. Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

RINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04052
(151) 11.06.2013
(732) POP CRISTIAN-LUDOVIC, B-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, ap. 60,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)
                

Buna, sunt Ani!

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030116;

030124; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Şampoane şi balsamuri pentru animalele de
companie; cosmetice pentru animale;
deodorante pentru animale de companie;
produse de îndepărtare a petelor provocate de
animalele de casă; produse pentru
împrospătarea respiraţiei animalelor (nu în
scop medical); produse de curăţat pentru
litiere; produse pentru îngrijirea dinţilor;
parfumuri.
5 Produse veterinare; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz veterinar;
dezinfectante; ciment pentru copitele
animalelor; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; produse pentru
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spălarea animalelor; coliere şi zgărzi
antiparazitare pentru animale; paraziticide;
produse antiparazitare; suplimente alimentare
pentru animale; suplimente proteice pentru
animale; celule stem pentru uz veterinar;
loţiuni de uz veterinar; remedii de uz
veterinar; preparate biologice, chimice şi
enzimatice de uz veterinar; medicamente de
uz veterinar; pesticide; scutece pentru
animale; deodorante pentru litierele
a n i m a l e l o r  d e  c a s ă ;  p r e p a r a t e
pentruexterminarea puricilor; prafuri
antipurici pentru animale; sprayuri antipurici;
vitamine pentru animale; culturi de ţesuturi
biologice pentru uz veterinar; repelenţi pentru
pisici şi câini; produse repulsive pentru câini
şi pisici; articole igienice absorbante (pentru
incontinenţă sau pentru dresajul animalelor
mici) de unică folosinţă pentru animalele de
companie.
6 Clopote din metal comun pentru animale;
cuşti metalice pentru animalele sălbatice;
lanţuri metalice pentru animale; capcane din
metal pentru animalele sălbatice; benzi din
metal comun pentru identificarea animalelor
de companie; plăcuţe metalice de identificare
pentru animale; trape rabatabile metalice
pentru câini şi pisici; plăcuţe metalice pentru
câini.
7 Maşini mecanice pentru distribuit hrană
pentru animale; maşini electrice care
distribuie hrana pentru animale; pompe de
aerare pentru acvarii; maşini de tuns
animalele; incubatoare pentru ouă; maşini de
muls.
8 Cleşti de unghii acţionaţi manual pentru a fi
utilizaţi la animale; maşini de tuns animalele,
acţionate manual; pile de unghii pentru
animale; instrumente pentru marcarea
animalelor; aparate de tuns animalele,
acţionate manual.
11 Aparate de filtrare pentru acvarii; lămpi de
iluminat pentru acvarii; aparate şi instalaţii de

încălzire pentru acvarii şi terarii.
16 Publicaţii tipărite referitoare la animale;
pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie; palete
din carton pentru debarasarea excrementelor
animalelor de companie; afişe; calendare;
fotografii; ecusoane de identificare din hârtie
pentru animalele de companie; afişe
publicitare; fluturaşi publicitari; vouchere;
reviste de benzi desenate; agende.
18 Îmbrăcăminte pentru animalele de
companie; zgărzi pentru animale; zgărzi
conţinând informaţii medicale, pentru
animalele de companie; zgărzi electronice
pentru animale de companie; hamuri pentru
animale; bice şi articole de şelărie; lese;
botniţe; tolbe de vânătoare; genţi; genţi pentru
transportul animalelor; pături pentru animale;
încă l ţăminte pentru câini;  zăbale
(harnaşament).
20 Obiecte publicitare gonflabile; coteţe
pentru animale de companie; culcuşuri pentru
animalele de companie; culcuşuri portabile
pentru animalele de companie; perne pentru
animalele de companie; animale împăiate;
mese de periat pentru animale de companie;
dispozitive pentru transportarea animalelor de
companie incluse în această clasă; stâlpi de
zgâriat pentru pisici; plăcuţe nemetalice pentru
numele animalelor; recipiente de ambalare din
material plastic; mobilier pentru acvarii şi
terării de interior; paturi pentru animalele de
companie; căsuţe (coteţe) pentru animalele de
companie; trape de acces (pentru câini şi
pisici) care nu sunt din metal sau din zidărie;
statuete sub formă de animale din lemn, ceară,
ghips sau din materiale plastice.
21 Cuşti pentru animalele de companie; litiere
pentru animale; piepteni pentru animale; truse
de îngrijit (perii şi pensule) pentru animale;
capcane pentru animale; iesle pentru animale;
terarii de apartament pentru animale; acvarii
de interior; capace pentru acvarii de interior;
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colivii pentru păsări; inele şi stinghii pentru
păsări; voliere (colivii mari pentru păsări);
scăldătoare pentru păsări; vase şi recipiente de
mâncare şi băut pentru animalele de
companie; lopăţele pentru eliminarea
reziduurilor animalelor de companie;
recipiente din plastic pentru dozarea apei şi
mâncării pentru animalele de companie;
periuţe de dinţi; periuţe de dinţi electrice;
recipiente termoizolante pentru mâncarea şi
băutura animalelor de companie; dispozitive
de hrănire pentru animale activate de către
acestea; dispozitive de hrănire a păsărilor;
decoraţiuni pentru acvarii; perii pentru cai;
perii de toaletă; perii pentru unghii; tăvi de
necesităţi pentru animalele de casă; statuete
sub formă de animale din porţelan, ceramică
sau sticlă.
28 Jucării pentru animalele de companie;
momeli artificiale pentru vânătoare sau
pescuit; animale de jucărie; imitaţii de oase
având rolul de jucării pentru câini; jocuri;
aparate pentru jocuri; mascote; jucării,
inclusiv: jucării de pluş, jucării de plastic,
jucării de cauciuc, jucării din metal, jucării de
lemn, jucării muzicale, jucării vorbitoare,
jucării educative, jucării gonflabile, jucării cu
baterii, jucării electronice, jucării operate prin
telecomandă; baloane de jucărie; figurine de
jucărie; jucării pentru păsări; jucării care
conţin puşculiţe; jucării utilizate în piscinele
de înot şi în mare; jucării pentru groapa de
nisip; marionete; cărţi de joc; dispozitive de
jocuri video tip arcadă; momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit; mingi pentru
joacă şi pentru sporturi; aparate de gimnastică,
de antrenament şi de culturism; maşinării de
bâlci; confetti; truse de magie; jetoane pentru
jocurile de noroc; articole de pescuit; colaci
pentru înot; puzzle; zmeie; pinatas; jocuri de
societate; pălării din hârtie pentru petreceri;
jocuri de petrecere; pocnitori pentru petreceri;
păpuşi; accesorii pentru păpuşi; măşti de

teatru şi de jucărie; globuri de zăpadă; darts;
ceasuri de jucărie; jocuri de acţiune; jocuri de
masă; jocuri cu cărţi; titirezi; jucării de
construit; jucării balansoar; machete de
jucărie; seturi de badminton.
31 Hrană pentru animale; hrană pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animale; hârtie cu nisip pentru litierele
animalelor de companie; nisip aromat pentru
litierele animalelor de companie; turbă pentru
litiere; produse pentru litiere; animale vii;
animale de menajerie; animale de prăsilă; peşti
vii; pasări vii; nutreţ fortifiant pentru animale;
produse comestibile de mestecat pentru
animalele de companie; oase comestibile de
ros pentru animalele de companie; delicatese
comestibile pentru animalele de companie;
recompense comestibile pentru animalele de
companie; biscuiţi pentru animalele de
companie; produse pentru îngrăşarea
animalelor; sare pentru animale; hrană pentru
peştii din acvarii; momeli vii pentru pescuit;
amestecuri pentru îngrăşarea păsărilor de
curte; hrană şi seminţe pentru pasări; fermenţi
pentru consum animal; germeni de grâu pentru
consum animal; faină de peşte pentru consum
animal; seminţe de in şi de cânepă pentru
consum animal; faină din seminţe de in şi de
cânepă pentru consum animal; alge de mare
pentru consum animal; urluială (hrană pentru
animale); reziduuri de distilerie ca hrană
pentru animale; grăunţe pentru hrana
animalelor; faină pentru animale; roşcove de
Chile (alimente pentru animale); faină şi turte
de arahide pentru animale; reziduuri din
tratarea grăunţelor de cereale pentru hrana
animalelor; plante vii pentru decorul
acvariilor; fân; lapte utilizat ca hrană pentru
animale; malţ pentru animale; hrană de
animale pentru înţărcarea animalelor; alimente
la conservă sau conservată pentru animale;
hrană uscată pentru animale; hrană de animale
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sub formă de nuci; hrană de animale sub
formă de granule; hrană de animale sub formă
de bucăţi; produse pe bază de scoarţă de copac
folosite ca aşternut pentru animale; produse
pentru tăviţa de necesităţi a animalelor;
alimente pe bază de lapte pentru animale;
înlocuitori de lapte folosiţi ca alimente pentru
animale; iarba mâţelor; aşternut pentru păsări;
lapte praf pentru pisicuţe şi căţei; cereale
pentru consum animal.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros, precum şi servicii de vânzare on-line,
de animale vii, hrană, produse şi accesorii
destinate animalelor şi animalelor de
companie; servicii de promovare şi publicitate
pentru hrană, produsele şi accesoriile destinate
animalelor de companie; organizarea de
festivaluri, târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale, publicitare şi de promovare a
vânzărilor; scrierea şi publicarea de texte
publicitare; servicii de promovare şi
publicitate; creare de materiale publicitare;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor; distribuţie de materiale publicitare;
publicitate on-line într-o reţea informatică;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
publicitate prin corespondenţă; servicii de
marketing; servicii de fidelizare a clienţilor în
scop comercial, promoţional şi publicitar;
aranjarea de prezentări de produse în scopuri
promoţionale; publicitate prin intermediul
panourilor de afişare electronică; cercetare de
piaţă; producţia de clipuri publicitare;
organizarea de extrageri de premii în scopuri
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare şi de promovare a
vânzărilor; publicitate outdoor; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
decorarea vitrinelor; servicii de promovare a
vânzărilor, pentru terţi; organizarea de sondaje
de opinie; servicii de publicitate prin
intermediul mascotelor şi marionetelor;

publicitate pentru magazinele destinate
animalelor de companie.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor; servicii de salvare a animalelor de
companie.
41 Organizarea de cursuri de îngrijire a
animalelor de companie (servicii de educaţie
şi instruire); servicii de dresare a animalelor;
organizarea de spectacole cu animale; servicii
oferite de grădini zoologice; organizarea de
competiţii şi evenimente sportive şi de
divertisment; organizarea de evenimente
educaţionale; publicare de texte, cu excepţia
textelor publicitare; publicarea electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor; producţia de
emisiuni radio şi de televiziune; servicii de
fotografiere; organizarea de loterii şi tombole;
crearea de desene animate; organizarea de
reprezentaţii live; servicii de închiriere de
jucării; furnizarea de servicii de divertisment
pentru copii şi adulţi; oferirea on-line de
informaţii în materie de divertisment,
educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale; furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; divertisment sub formă de
reprezentaţii live făcute de personaje
costumate.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru animale; creşterea
animalelor; servicii de îngrijire, periere,
curăţare şi ţesălare a animalelor; toaleta
animalelor; distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultura şi silvicultură;
servicii de tatuare a animalelor în scopul
identificării lor; servicii de inserare
subcutanată, în animale, de microcipuri, în
scopul urmăririi şi identificării lor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04054
(151) 11.06.2013
(732) GHEORGHE GIGI, Str. 1 Mai nr.

63, judeţul Giurgiu, , GIURGIU
ROMANIA 

(540)

DENIZ BRANZA BULGAREASCA
VACA-PALMIER

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04053
(151) 11.06.2013
(732) POP CRISTIAN-LUDOVIC, B-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, ap. 60,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)
                         

Buna, sunt Max!

(531) Clasificare Viena:030108; 030116;
030124; 270507;  

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

3 Şampoane şi balsamuri pentru animalele de
companie; cosmetice pentru animale;
deodorante pentru animale de companie;
produse de îndepărtare a petelor provocate de
animalele de casă; produse pentru
împrospătarea respiraţiei animalelor (nu în
scop medical); produse de curăţat pentru
litiere; produse pentru îngrijirea dinţilor;
parfumuri.
5 Produse veterinare; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz veterinar;
dezinfectante; ciment pentru copitele
animalelor; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; produse pentru
spălarea animalelor; coliere şi zgărzi
antiparazitare pentru animale; paraziticide;
produse antiparazitare; suplimente alimentare
pentru animale; suplimente proteice pentru
animale; celule stem pentru uz veterinar;
loţiuni de uz veterinar; remedii de uz
veterinar; preparate biologice, chimice şi
enzimatice de uz veterinar; medicamente de uz
veterinar; pesticide; scutece pentru animale;
deodorante pentru litierele animalelor de casă;
preparate pentru exterminarea puricilor;
prafuri antipurici pentru animale; sprayuri
antipurici; vitamine pentru animale; culturi de
ţesuturi biologice pentru uz veterinar;
repelenţi pentru pisici şi câini; produse
repulsive pentru câini şi pisici; articole
igienice absorbante (pentru incontinenţă sau
pentru dresajul animalelor mici) de unică
folosinţă pentru animalele de companie.
6 Clopote din metal comun pentru animale;
cuşti metalice pentru animalele sălbatice;
lanţuri metalice pentru animale; capcane din
metal pentru animalele sălbatice; benzi din
metal comun pentru identificarea animalelor
de companie; plăcuţe metalice de identificare
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pentru animale; trape rabatabile metalice
pentru câini şi pisici; plăcuţe metalice pentru
câini.
7 Maşini mecanice pentru distribuit hrană
pentru animale; maşini electrice care
distribuie hrana pentru animale; pompe de
aerare pentru acvarii; maşini de tuns
animalele; incubatoare pentru ouă; maşini de
muls.
8 Cleşti de unghii acţionaţi manual pentru a fi
utilizaţi la animale; maşini de tuns animalele,
acţionate manual; pile de unghii pentru
animale; instrumente pentru marcarea
animalelor; aparate de tuns animalele,
acţionate manual.
11 Aparate de filtrare pentru acvarii; lămpi de
iluminat pentru acvarii; aparate şi instalaţii de
încălzire pentru acvarii şi terarii.
16 Publicaţii tipărite referitoare la animale;
pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie; palete
din carton pentru debarasarea excrementelor
animalelor de companie; afişe; calendare;
fotografii; ecusoane de identificare din hârtie
pentru animalele de companie; afişe
publicitare; fluturaşi publicitari; vouchere;
reviste de benzi desenate; agende.
18 Îmbrăcăminte pentru animalele de
companie; zgărzi pentru animale; zgărzi
conţinând informaţii medicale, pentru
animalele de companie; zgărzi electronice
pentru animale de companie; hamuri pentru
animale; bice şi articole de şelărie; lese;
botniţe; tolbe de vânătoare; genţi; genţi pentru
transportul animalelor; pături pentru animale;
încă l ţăminte pentru câini;  zăbale
(harnaşament).
20 Obiecte publicitare gonflabile; coteţe
pentru animale de companie; culcuşuri pentru
animalele de companie; culcuşuri portabile
pentru animalele de companie; perne pentru
animalele de companie; animale împăiate;
mese de periat pentru animale de companie;

dispozitive pentru transportarea animalelor de
companie incluse în această clasă; stâlpi de
zgâriat pentru pisici; plăcuţe nemetalice pentru
numele animalelor; recipiente de ambalare din
material plastic; mobilier pentru acvarii şi
terarii de interior; paturi pentru animalele de
companie; căsuţe (coteţe) pentru animalele de
companie; trape de acces (pentru câini şi
pisici) care nu sunt din metal sau din zidărie;
statuete sub formă de animale din lemn, ceară,
ghips sau din materiale plastice.
21 Cuşti pentru animalele de companie; litiere
pentru animale; piepteni pentru animale; truse
de îngrijit (perii şi pensule) pentru animale;
capcane pentru animale; iesle pentru animale;
terarii de apartament pentru animale; acvarii
de interior; capace pentru acvarii de interior;
colivii pentru păsări; inele şi stinghii pentru
păsări; voliere (colivii mari pentru păsări);
scăldătoare pentru păsări; vase şi recipiente de
mâncare şi băut pentru animalele de
companie; lopăţele pentru eliminarea
rezidurilor animalelor de companie; recipiente
din plastic pentru dozarea apei şi mâncării
pentru animalele de companie; periuţe de
dinţi; periuţe de dinţi electrice; recipiente
termoizolante pentru mâncarea şi băutura
animalelor de companie; dispozitive de
hrănire pentru animale activate de către
acestea; dispozitive de hrănire a păsărilor;
decoraţiuni pentru acvarii; perii pentru cai;
perii de toaletă; perii pentru unghii; tăvi de
necesităţi pentru animalele de casă; statuete
sub formă de animale din porţelan, ceramică
sau sticlă.
28 Jucării pentru animalele de companie;
momeli artificiale pentru vânătoare sau
pescuit; animale de jucărie; imitaţii de oase
având rolul de jucării pentru câini; jocuri;
aparate pentru jocuri; mascote; jucării,
inclusiv: jucării de pluş, jucării de plastic,
jucării de cauciuc, jucării din metal, jucării de
lemn, jucării muzicale, jucării vorbitoare,
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jucării educative, jucării gonflabile, jucării cu
baterii, jucării electronice, jucării operate prin
telecomandă; baloane de jucărie; figurine de
jucărie; jucării pentru păsări; jucării care
conţin puşculiţe; jucării utilizate în piscinele
de înot şi în mare; jucării pentru groapa de
nisip; marionete; cărţi de joc; dispozitive de
jocuri video tip arcadă; momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit; mingi pentru
joacă şi pentru sporturi; aparate de gimnastică,
de antrenament şi de culturism; maşinării de
bâlci; confetti; truse de magie; jetoane pentru
jocurile de noroc; articole de pescuit; colaci
pentru înot; puzzle; zmeie; pinatas; jocuri de
societate; pălării din hârtie pentru petreceri;
jocuri de petrecere; pocnitori pentru petreceri;
păpuşi; accesorii pentru păpuşi; măşti de
teatru si de jucărie; globuri de zăpadă; darts;
ceasuri de jucărie; jocuri de acţiune; jocuri de
masă; jocuri cu cărţi; titirezi; jucării de
construit; jucării balansoar; machete de
jucărie; seturi de badminton.
31 Hrană pentru animale; hrană pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animale; hârtie cu nisip pentru litierele
animalelor de companie; nisip aromat pentru
litierele animalelor de companie; turbă pentru
litiere; produse pentru litiere; animale vii;
animale de menajerie; animale de prăsilă;
peşti vii; pasări vii; nutreţ fortifiant pentru
animale; produse comestibile de mestecat
pentru animalele de companie; oase
comestibile de ros pentru animalele de
companie; delicatese comestibile pentru
animalele de companie; recompense
comestibile pentru animalele de companie;
biscuiţi pentru animalele de companie;
produse pentru îngrăşarea animalelor; sare
pentru animale; hrană pentru peştii din
acvarii; momeli vii pentru pescuit; amestecuri
pentru îngrăşarea păsărilor de curte; hrană şi
seminţe pentru pasări; fermenţi pentru consum

animal; germeni de grâu pentru consum
animal; făină de peşte pentru consum animal;
seminţe de in şi de cânepă pentru consum
animal; făină din seminţe de in şi de cânepă
pentru consum animal; alge de mare pentru
consum animal; urluială (hrană pentru
animale); reziduuri de distilerie ca hrană
pentru animale; grăunţe pentru hrana
animalelor; făină pentru animale; roşcove de
Chile (alimente pentru animale); faină şi turte
de arahide pentru animale; reziduuri din
tratarea grăunţelor de cereale pentru hrana
animalelor; plante vii pentru decorul
acvariilor; fân; lapte utilizat ca hrană pentru
animale; malţ pentru animale; hrană de
animale pentru înţărcarea animalelor; alimente
la conservă sau conservată pentru animale;
hrană uscată pentru animale; hrană de animale
sub formă de nuci; hrană de animale sub
formă de granule; hrană de animale sub formă
de bucăţi; produse pe bază de scoarţă de copac
folosite ca aşternut pentru animale; produse
pentru tăviţa de necesităţi a animalelor;
alimente pe bază de lapte pentru animale;
înlocuitori de lapte folosiţi ca alimente pentru
animale; iarba mâţelor; aşternut pentru păsări;
lapte praf pentru pisicuţe şi căţei; cereale
pentru consum animal.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros, precum şi servicii de vânzare on-line,
de animale vii, hrană, produse şi accesorii
destinate animalelor şi animalelor de
companie; servicii de promovare şi publicitate
pentru hrană, produsele şi accesoriile destinate
animalelor de companie; organizarea de
festivaluri, târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale, publicitare şi de promovare a
vânzărilor; scrierea şi publicarea de texte
publicitare; servicii de promovare şi
publicitate; creare de materiale publicitare;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor; distribuţie de materiale publicitare;
publicitate on-line într-o reţea informatică;
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publicitate televizată; publicitate radiofonică;
publicitate prin corespondenţă; servicii de
marketing; servicii de fidelizare a clienţilor în
scop comercial, promoţional şi publicitar;
aranjarea de prezentări de produse în scopuri
promoţionale; publicitate prin intermediul
panourilor de afişare electronică; cercetare de
piaţă; producţia de clipuri publicitare;
organizarea de extrageri de premii în scopuri
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare şi de promovare a
vânzărilor; publicitate outdoor; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
decorarea vitrinelor; servicii de promovare a
vânzărilor, pentru terţi; organizarea de sondaje
de opinie; servicii de publicitate prin
intermediul mascotelor şi marionetelor;
publicitate pentru magazinele destinate
animalelor de companie.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor; servicii de salvare a animalelor de
companie.
41 Organizarea de cursuri de îngrijire a
animalelor de companie (servicii de educaţie
şi instruire); servicii de dresare a animalelor;
organizarea de spectacole cu animale; servicii
oferite de grădini zoologice; organizarea de
competiţii şi evenimente sportive şi de
divertisment; organizarea de evenimente

educaţionale; publicare de texte, cu excepţia
textelor publicitare; publicarea electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor; producţia de
emisiuni radio şi de televiziune; servicii de
fotografiere; organizarea de loterii şi tombole;
crearea de desene animate; organizarea de
reprezentaţii live; servicii de închiriere de
jucării; furnizarea de servicii de divertisment
pentru copii şi adulţi; oferirea on-line de
informaţii în materie de divertisment,
educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale; furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; divertisment sub forma de
reprezentaţii live făcute de personaje
costumate.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru animale; creşterea
animalelor; servicii de îngrijire, periere,
curăţare şi ţesălare a animalelor; toaleta
animalelor; distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultura şi silvicultură;
servicii de tatuare a animalelor în scopul
identificării lor; servicii de inserare
subcutanată, în animale, de microcipuri, în
scopul urmăririi şi identificării lor.
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