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Cereri M|rci publicate în data de 11/03/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

01409
04/03/2014 NATUR AGROFAR SUC DIN MERE DE BATOS

2 M 2014
01449

04/03/2014 RADUCANU ALEXANDRU CRN - Cable Romanian News

3 M 2014
01450

04/03/2014 S.C. CHITULESCU PROD
S.R.L.

BOBITA

4 M 2014
01451

04/03/2014 S.C. CHITULESCU PROD
S.R.L.

CHITULESCU PROD

5 M 2014
01452

04/03/2014 S.C. CLEVER TOYS S.R.L. clever toys pune-Ûi mintea la joac|

6 M 2014
01453

04/03/2014 IANCU COSTEL ROMÂNI ADEV{RAÚI

7 M 2014
01454

04/03/2014 IANCU COSTEL ADEV{RATA ROMÂNIE

8 M 2014
01455

04/03/2014 IANCU COSTEL

9 M 2014
01456

04/03/2014 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
PERSONALA GRIGORE POPA

ZIUA UNIVERSAL{ A
TRADIÚIILOR, JOCURILOR Ôl
POVEÔTILOR ROMÂNEÔTI
PENTRU COPII

10 M 2014
01457

04/03/2014 BORANESCU ALEXANDRU
OVIDIU

OVI'S PIZZA

11 M 2014
01458

04/03/2014 S.C. ROMPOL PACK S.R.L. AMIGO

12 M 2014
01459

04/03/2014 S.C. GECSAT S.A. GECSAT ECOWOOL

13 M 2014
01460

04/03/2014 CIUCU DAN ALEXANDRU Tailored life fits you better. The
science of bespoke

14 M 2014
01461

04/03/2014 AGENTIA DE DEZVOLTARE
DURABILA A JUDETULUI
BRASOV

BraÕovul

15 M 2014
01462

04/03/2014 AGENTIA DE DEZVOLTARE
DURABILA A JUDETULUI
BRASOV

BraÕovul judeÛul tau

16 M 2014
01463

04/03/2014 NICULA RADU-MIHAI BULG{RAÔU' ROMÂNIA
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17 M 2014
01464

04/03/2014 S.C. MULTESCU ALGENI S.R.L. Romanian Hunting Art

18 M 2014
01465

04/03/2014 S.C. IVATHERM S.R.L. ivatherm apa termal| Herculane

19 M 2014
01466

04/03/2014 LOMBREA FLAVIUS FLORIN JAPORA

20 M 2014
01467

04/03/2014 S.C. CALL MANIA S.R.L. Florista

21 M 2014
01468

04/03/2014 S.C. PROFILES
INTERNATIONAL S.R.L.

Profiles International

22 M 2014
01469

04/03/2014 S.C. PROFILES
INTERNATIONAL S.R.L.

PROFILES INTERNATIONAL

23 M 2014
01470

04/03/2014 MIRAUTA IFRIM ELIZA MARIA
MIHALACHI MARIUS
CONSTANTIN

MIERE CU MAGIE

24 M 2014
01471

04/03/2014 CREDIUS IFN S.A. CREDIT DE NEVOI PERSONALE
Do-Do Õi pentru Doamne, Õi pentru
Domni

25 M 2014
01472

04/03/2014 CREDIUS IFN S.A. CREDIT DE NEVOI PERSONALE
Do-Do Õi pentru Doamne, Õi pentru
Domni

26 M 2014
01473

04/03/2014 S.C. DIMA CONSULTING
GROUP S.R.L.

DIMA CONSULTING GROUP

27 M 2014
01474

04/03/2014 S.C. FUNVERTISING S.R.L. TACLALE PUBLICITARE

28 M 2014
01475

04/03/2014 S.C. CLINICA DENTARA Digi Ray radiologie dentar| digital|

29 M 2014
01476

04/03/2014 S.C. CLINICA DENTARA NOVODENT clinica dentara

30 M 2014
01477

04/03/2014 S.C. SPINVOLTA S.R.L. Jannete GOLD

31 M 2014
01478

04/03/2014 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. PIPI REX

32 M 2014
01479

04/03/2014 S.C. HERBAGETICA S.R.L. CIUPERCA TIBETANA

33 M 2014
01480

04/03/2014 INFO-EXPERT GHIRCOIAS
S.R.L.

EC

34 M 2014
01481

04/03/2014 LAURENTIU IOANA-ROMANA HOT IN CLUJ
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35 M 2014
01482

04/03/2014 CALIN STEFANIA SBS Step By Step Creation

36 M 2014
01483

04/03/2014 S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES
S.R.L.

ASTRA RAIL INDUSTRIES

37 M 2014
01484

04/03/2014 S.C. MIB PRODCOM S.R.L. SPECIALITATEA CASEI

38 M 2014
01485

04/03/2014 DOMA HIBRID S.R.L. DOM AUTO

39 M 2014
01486

04/03/2014 S.C. ROLORAND IMPORT
EXPORT S.R.L.

ROLLORAND IMPORT EXPORT

40 M 2014
01487

04/03/2014 MEDA AB MESTINON

41 M 2014
01488

04/03/2014 SAUL VIOLETA I. I A&V

42 M 2014
01492

04/03/2014 S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND
M.D.SRL

La Maidane

43 M 2014
01494

04/03/2014 KAYA EKREM in Iove

44 M 2014
01495

04/03/2014 SAPIASHVILI ELGUDZA PREMIUM

45 M 2014
01496

04/03/2014 ALEXANDRU SUCU CRISTINA KIDDO !

46 M 2014
01497

04/03/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. CLOUD PBX
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(210) M 2014 01409
(151) 04/03/2014
(732) NATUR AGROFAR, Str. George

Coşbuc nr. 12, judeţul Mureş, ,
REGHIN ROMANIA 

(540)

SUC DIN MERE DE BATOS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi şi sucuri din fructe. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01464
(151) 04/03/2014
(732) S.C. MULTESCU ALGENI S.R.L.,

Sat Bascov, Str. Serelor nr. 12A,
(camera 2), Judeţul Argeş, , BASCOV
ROMANIA 

(540)

Romanian Hunting Art

(591) Culori revendicate:verde (pantone
356C), maro (pantone 175C), maro
(pantone 484C)

  
(531) Clasificare Viena:030407; 030414;

050316; 051301; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01449
(151) 04/03/2014
(732) RADUCANU ALEXANDRU, Str.

Câmpia Libertăţii, nr. 9, bl. PM62, 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)

CRN - Cable Romanian News
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de difuzare de programe de
televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01450
(151) 04/03/2014
(732) S.C. CHITULESCU PROD S.R.L.,

Str. B-dul Eroilor nr. 22, Jud.
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
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)

BOBITA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Turtă dulce, cereale expandate şi produse
de panificaţie.
31 Arpacas pentru alimentaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01465
(151) 04/03/2014
(732) S.C. IVATHERM S.R.L., Str.

Argentina nr. 33, parter, ap.1, sector 1,
001753, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ivatherm apa termală Herculane

(591) Culori revendicate:mov (pantone 2685
C)

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 3 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01476
(151) 04/03/2014
(732) S.C. CLINICA DENTARA, Str.

Tudor Arghezi nr. 2, judeţul Sălaj, ,
ZALĂU ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

NOVODENT clinica dentara

(591) Culori revendicate:vişiniu, verde, gri
(531) Clasificare Viena:020910; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01451
(151) 04/03/2014
(732) S.C. CHITULESCU PROD S.R.L.,

Str. B-dul Eroilor nr. 22, Jud.
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
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)

CHITULESCU PROD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Turtă dulce, cereale expandate şi produse
de panificaţie.
31 Arpacas pentru alimentaţie.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
produselor sus menţionate.
42 Creare şi menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01477
(151) 04/03/2014
(732) S.C. SPINVOLTA S.R.L., Str. Malu

Roşu bl. 34B, parter, judeţul Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Jannete GOLD

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01478
(151) 04/03/2014
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

PIPI REX

(591) Culori revendicate:violet
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01452
(151) 04/03/2014
(732) S.C. CLEVER TOYS S.R.L., Str.

Sitarilor nr. 21, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA 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)

clever toys pune-ţi mintea la joacă

(531) Clasificare Viena:130117; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
jocuri, jucării şi piese tip lego, prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea 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, inclusiv în mediul on line; informaţii,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială pentru consumatori, în legătură cu
acestea; magazine on line.
38 Transmiterea de mesaje în mediul on line şi
prin pagini web proprii sau terţe cu privire la
jocuri, jucării şi piese tip lego.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01480
(151) 04/03/2014
(732) INFO-EXPERT GHIRCOIAS

S.R.L., Str. G-ral Magheru nr. 51, ap.
1, judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

EC

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260116; 260201;

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

9 Program informatic (software) - pentru
contabilitate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 01481
(151) 04/03/2014
(732) LAURENTIU IOANA-ROMANA,

Str. Bucureşti nr. 82, ap. 27, judeţul
Cluj, *, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

HOT IN CLUJ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri; fotografii; materiale pentru
artişti; ziare; reviste. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 01456
(151) 04/03/2014
(732) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE

PERSONALA GRIGORE POPA,
Str. Drumul Taberei nr. 60, bl. G II 7,
sc. A, et. 6, ap. 37, sector 6, 061418,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str.Răspântiilor nr.37, Etaj
1,Ap. 2, Sector 2, Cod 020547,
Bucureşti BUCUREŞTI

(540)

ZIUA UNIVERSALĂ A TRADIŢIILOR,
JOCURILOR Ş l  POVEŞTILOR
ROMÂNEŞTI PENTRU COPII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment,

divertisment radiofonic, divertisment
televizat; activităţi sportive şi culturale;
publicare de cărţi; organizarea de competiţii
sportive, concursuri, spectacole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01466
(151) 04/03/2014
(732) LOMBREA FLAVIUS FLORIN,

Str. Salciei nr. 1, sc. A, ap. 6, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

JAPORA

(591) Culori revendicate:albastru turquoise,
negru

  
(531) Clasificare Viena:150719; 270508;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ceasomicărie: instrumente pentru
măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
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industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01457
(151) 04/03/2014
(732) BORANESCU ALEXANDRU

OVIDIU, Str. Târnăcopului, nr. 9A,
sector 2, 022999, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OVI'S PIZZA

  
(531) Clasificare Viena:020111; 080725;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01482
(151) 04/03/2014
(732) CALIN STEFANIA, Sat Ghergheşti

str. Principală nr. 119, judeţul
Dâmboviţa, , COM. PETREŞTI
ROMANIA 

(540)

SBS Step By Step Creation

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01483
(151) 04/03/2014
(732) S.C. ASTRA RAIL INDUSTRIES

S.R.L., Calea Aurel Vlaicu nr. 41-43,
Judeţul Arad, *, ARAD ROMANIA 

(540)

ASTRA RAIL INDUSTRIES

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
3025C), gri (pantone Cool, Grey 10)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
12  Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 2014 01458
(151) 04/03/2014
(732) S.C. ROMPOL PACK S.R.L., Str.

Dacia nr. 84, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

AMIGO

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

21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01484
(151) 04/03/2014
(732) S.C. MIB PRODCOM S.R.L., Str.

Traian Vuia nr. 210, Judeţul Cluj,
400397, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

SPECIALITATEA CASEI

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

  
(531) Clasificare Viena:060704; 070101;

070111; 270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vinat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
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administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01459
(151) 04/03/2014
(732) S.C. GECSAT S.A., Str. Armatei nr.

8 2 ,  J u d .  M u r e ş ,  5 4 5 6 0 0 ,
TÂRNĂVENI ROMANIA 

(540)

GECSAT ECOWOOL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Vată pentru ambalat (călăfătuire); ţesătură
din fibră de sticlă pentru izolaţie; fibră de
sticlă pentru izolare; fibra de sticlă pentru
izolaţie; vată de sticlă pentru izolare;
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii; lână minerală (izolator); materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii; lână
de zgură (izolator); materiale de izolaţie
fonică; vată minerală pentru izolare; vată
minerală (izolator).
19 Materiale de construcţie nemetalice
cuprinse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01467
(151) 04/03/2014
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.

Caisului nr. 36, Judeţul Cluj, 400489,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Florista

 
(531) Clasificare Viena:270507; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea, depozitarea şi
distribuţia mărfurilor; organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01460
(151) 04/03/2014
(732) CIUCU DAN ALEXANDRU, Calea

Floreasca nr. 70-72, et. 2, ap. 6, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tailored life fits you better. The science of
bespoke

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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
şelarie. 
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii;
gheaţă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01488
(151) 04/03/2014
(732) SAUL VIOLETA I. I, Str. Poet Ion

Gramada nr. 10 bis, judeţul Bacău, ,
TG. OCNA ROMANIA 

(540)

A&V

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01468
(151) 04/03/2014
(732) S . C .  P R O F I L E S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Miraslău nr. 35, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

Profiles International

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:020123; 270508;

270515; 290112;  
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(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 alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01461
(151) 04/03/2014
(732) AGENTIA DE DEZVOLTARE

DURABILA A JUDETULUI
BRASOV, Str. Ecaterina Varga Nr.
23, , BRASOV ROMANIA 

(540)

Braşovul

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01485
(151) 04/03/2014
(732) DOMA HIBRID S.R.L., Str. Pacea

nr. 108C, judeţul Botoşani, ,
BOTOSANI ROMANIA 

(540)

DOM AUTO

(591) Culori revendicate:negru, roşu
 (531) Clasificare Viena:180102; 270508;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01462
(151) 04/03/2014
(732) AGENTIA DE DEZVOLTARE

DURABILA A JUDETULUI
BRASOV, Str. Ecaterina Varga Nr.
23, , BRASOV ROMANIA 

(540)

Braşovul judeţul tau
(591) Culori revendicate:roşu, 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.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01492
(151) 04/03/2014
(732) S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND

M.D.SRL, Str. Olteţ nr. 2-4, judeţul
Dolj, , CRAIOVA 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)

La Maidane

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01469
(151) 04/03/2014
(732) S . C .  P R O F I L E S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Miraslău nr. 35, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

PROFILES INTERNATIONAL
  
(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 alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01463
(151) 04/03/2014
(732) NICULA RADU-MIHAI, Str.

Septimius Severus nr. 55, ap. 15, Jud.
Alba, , ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

BULGĂRAŞU' ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:verde, galben,
cărămiziu
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(531) Clasificare Viena:020501; 020523;
020914; 020915; 260114; 290113;  

(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;
articole de birou; material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Articole de sport necuprinse în alte clase.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01487
(151) 04/03/2014
(732) MEDA AB, Pipers Vag 2A-BOX 906,

SE-170 09, SOLNA SUEDIA 
(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea

Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MESTINON
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru uz stiinţific, produse
pentru conservarea alimentelor.
3 Produse cosmetice, uleiuri esenţiale,
săpunuri.
5 Medicamente, produse chimice de uz
medical şi pentru igienă, medicamente şi
preparate farmaceutice, plasturi, pansamente
chirurgicale, preparate pentru distrugerea
dăunătorilor şi erbicide, dezinfectanţi,

alimente dietetice. 
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01494
(151) 04/03/2014
(732) KAYA EKREM, Intrarea Marginei

nr. 20 B, judeţul Ilfov, , SAT GLINA
ROMANIA 

(540)

in Iove
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 01495
(151) 04/03/2014
(732) SAPIASHVILI ELGUDZA, Şos.

Colentina nr. 21, bl. R24, sc. A, et. 2,
ap. 11, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, Bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PREMIUM

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;
270511;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01496
(151) 04/03/2014
(732) ALEXANDRU SUCU CRISTINA,

Str. Petre S. Aurelian nr. 10, sector 1,
013837, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KIDDO !

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
Warm Red C), portocaliu (Pantone
1375 C),roz (Pantone 213C), verde
(Pantone 376C), albastru (Pantone
299C)

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); caractere tipografice.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri şi jucării.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01497
(151) 04/03/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CLOUD PBX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 2014 01470
(151) 04/03/2014
(732) MIRAUTA IFRIM ELIZA MARIA,

Str. Petroliştilor nr. 5, Judeţul Bacău,
, DĂRMĂNEŞTI ROMANIA 

(732) M I H A L A C H I  M A R I U S
CONSTANTIN, Bdul. Lacul Tei nr.
71, bl. 18, sc. A, et. 10, ap. 42, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MIERE CU MAGIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi indulcitori 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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01453
(151) 04/03/2014
(732) IANCU COSTEL, Bd. Pictor Nicolae

Grigorescu nr. 14, bl. V20, sc. 2, et. 1,
ap. 26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

ROMÂNI ADEVĂRAŢI
  
(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
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înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
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.
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 2014 01454
(151) 04/03/2014
(732) IANCU COSTEL, Bd. Pictor Nicolae

Grigorescu nr. 14, bl. V20, sc. 2, et. 1,
ap. 26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

ADEVĂRATA ROMÂNIE
  
(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);
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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 2014 01455
(151) 04/03/2014
(732) IANCU COSTEL, Bd. Pictor Nicolae

Grigorescu nr. 14, bl. V20, sc. 2, et. 1,
ap. 26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri
(531) Clasificare Viena:050520; 250701;

250708; 290113;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01471
(151) 04/03/2014
(732) CREDIUS IFN S.A., Bdul. Pipera

nr. 1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et.
3+4, intrarea A, judeţul Ilfov,
077190, ORAŞ VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

CREDIT DE NEVOI PERSONALE
Do-Do şi pentru Doamne, şi pentru Domni

(591) Culori revendicate:negru (pantone
process black U), verde (pantone 802
U), alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01472
(151) 04/03/2014
(732) CREDIUS IFN S.A., Bdul. Pipera nr.

1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 3+4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

CREDIT DE NEVOI PERSONALE
Do-Do şi pentru Doamne, şi pentru Domni

(591) Culori revendicate:negru (pantone
process black U), verde (pantone 802
U), alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01473
(151) 04/03/2014
(732) S.C. DIMA CONSULTING

GROUP S.R.L., Str. Miraslau nr. 35,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) WEIZM ANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢ IE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

DIMA CONSULTING GROUP

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

290113;  
(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 alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01479
(151) 04/03/2014
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

CIUPERCA TIBETANA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01474
(151) 04/03/2014
(732) S.C. FUNVERTISING S.R.L.,

Bdul. Aviatorilor nr. 60-62, et. 1, ap.
3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TACLALE PUBLICITARE

(591) Culori revendicate:indigo, alb

  

(531) Clasificare Viena:270510; 270515;
270524; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01475
(151) 04/03/2014
(732) S.C. CLINICA DENTARA, Str.

Tudor Arghezi nr. 2, judeţul Sălaj, ,
ZALĂU ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

Digi Ray radiologie dentară digitală

(591) Culori revendicate:mov, verde, gri
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270507;

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

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

(210) M 2014 01486
(151) 04/03/2014
(732) S.C. ROLORAND IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Septimiu
Albini nr. 64, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN EMILIA,
Aleea Mestecenilor nr. 6, bl. E9, sc.
1 ,  a p .  2 ,  J u d e ţ u l  C l u j
CLUJ-NAPOCA

(540)

ROLLORAND IMPORT EXPORT

(591) Culori revendicate:alb, mov, gri,
negru

(531) Clasificare Viena:260418; 270509;
270515; 290114;  

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

6 Construcţii metalice transportabile; uşi şi
cadre metalice pentru uşi şi ferestre; feronerie
pentru uşi şi ferestre; accesorii pentru uşi şi
ferestre. 
7 Elevatoare, mese hidraulice, sisteme
hidraulice de închidere şi deschidere a uşilor;
sisteme electrice de închidere a uşilor.
37 Servicii de instalare a uşilor şi ferestrelor;
servicii de automatizare a acţionării uşilor
industriale. 
42 Servicii de cercetare ştiinţifică şi de
proiectare; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00645
(151) 21/06/2013
(732) TWENTIETH CENTURY FOX

FILM CORPORATION, 10201
West Pico Boulevard, 90035, LOS
ANGELES S.U.A. CALIFORNIA

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREÔTI

(540)

FOX SPORTS 1
 

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

9 Aparate Õi instrumente de uz ÕtiinÛific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optic|, cânt|rire, m|surare,
semnalizare, verificare, salvare Õi înv|Û|mânt;
aparate Õi instrumente pentru conducerea,
distribuÛia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea Õi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri Õi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate care funcÛioneaz| cu fise; case de
marcat, maÕini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor, calculatoare; software de
calculator; echipament pentru stingerea
incendiilor; abace; acumulatoare electrice;
hidrometre pentru acid; aparate de m|surat
aciditatea pentru baterii; tuburi acustice;
cuploare acustice; actinometre; maÕini de
calcul; antene; aerometre; aparat de analiz| a
aerului; sonerii electrice de alarm|; alarme;
alcoolmetre; alidade; altimetre; ampermetre;
amplificatoare; tuburi de amplificare;
anemometre; desene animate; baterii anodice;
anozi; roboÛi telefonici; ochelari antireflex;
viziere contra luminii orbitoare; dispozitive
anti-interferenÛ| (electricitate); dispozitive de
avertizare anti-furt; anticatozi; apertometre

(optic|); aparate Õi instalaÛii de generare a
razelor X, cu excepÛia celor pentru uz medical;
aparate Õi instrumente pentru astronomie;
aparate Õi instrumente pentru fizic|;
dispozitive pentru schimbarea acelor de picup;
aparate  pent ru  edi tarea  f i lmelor
cinematografice; aparate pentru fermentare
(aparate de laborator); aparate de m|surat
grosimea pieilor (skins); aparate de control al
franc|rii; dispozitive de m|surat grosimea
pieilor (leather); corpuri de iluminat
(electricitate); îmbr|c|minte din azbest pentru
protecÛia împotriva incendiilor; m|nuÕi din
azbest pentru protecÛia contra accidentelor;
paravane din azbest pentru pompieri;
receptoare audio Õi video; aparate didactice
audiovizuale; bancomate (ATM); avertizoare
automate de pierdere a presiunii din
cauciucurile vehiculelor; instrumente
azimutale; genÛi adaptate pentru laptopuri;
cântare (balanÛe romane); dispozitive de
echilibrare; cititoare de coduri de bare;
barometre; baterii electrice; baterii electrice
pentru vehicule; baterii pentru iluminat;
carcase de baterii; înc|rc|toare de baterii; vase
din sticl| pentru baterii; balize luminoase;
sonerii (dispozitive de avertizare); betratoane;
binocluri; semnalizatoare; aparate pentru copii
heliografice; instrumente de control pentru
cazane; cutii de branÕament (electricitate);
aparate de oxigen, cu excepÛia celor de
respiraÛie artificial|; aparate de oxigen pentru
înot subacvatic; veste anti-glonÛ; buzere;
dulapuri pentru boxe; cabluri electrice; discuri
de calcul; maÕini de calcul; inele de calibrare;
calibre; camere video; aparate de fotografiat;
condensatoare; tuburi capilare; rigle gradate
simple; suporturi pentru pl|cuÛe negre
(fotografie); carcase special pentru aparate Õi
instrumente de fotografiat; carcase dotate cu
instrumente de disecÛie (microscopie); case de
marcat; casetofoane; catozi; aparate catodice
anti-coroziune; curele pentru telefonul mobil;
aparat de centrare pentru diapozitive
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fotografice; unit|Ûi centrale de procesare
(procesoare); înc|rc|toare pentru baterii
electrice; aparate Õi instrumente folosite în
chimie; cipuri (circuite integrate); bobine de
protecÛie (impedanÛ|); aparate de
cromatografie pentru utilizare în laborator;
cronografe (aparate de înregistrare a
timpului); camere cinematografice; film
cinematografic, expus; întrerup|toare de
circuit; închiz|toare de circuit; aparate de
cur|Ûare pentru gramofoane; clinometre;
îmbr|c|minte special pentru laboratoare;
îmbr|c|minte de protecÛie împotriva
accidentelor, iradierii Õi incendiilor;
îmbr|c|minte pentru protecÛia împotriva
incendiilor; cabluri coaxiale; bobine electrice;
mecanisme pentru televizoare, acÛionate cu
monede; colectoare electrice; comutatoare;
aparate de redare a compact discurilor;
compact discuri (audio-video); compact
discuri (memorie read only); comparatoare;
compas (instrumente de m|sur|); software
pentru jocuri de calculator; tastaturi de
calculator; dispozitive de memorie pentru
computere; programe înregistrate de operare
pe calculator; dispozitive periferice pentru
computer; programe pentru computer,
înregistrate; programe pentru computer
(software desc|rcabil); software înregistrat
pentru computere; computere; conductori
electrici; racorduri pentru linii electrice;
conectori (electricitate); lentile de contact;
contacte electrice; recipiente pentru lentile de
contact; recipente pentru lamele de microscop;
panouri de comand| (electricitate);
convertizoare electrice; sârm| de cupru
izolat|; lentile de corecÛie (optic|);
instrumente cosmografice; cuplaje
(echipament de procesare a datelor); cuplaje
electrice; capace pentru ieÕiri electrice;
manechine folosite la testele de impact; cupele
(laborator); redresoare de curent; ciclotroane;
l|mpi pentru camera obscure (fotografie);
camere obscure (fotografie); aparate de

procesare a datelor; camere de decompresie;
magneÛi decorativi; aparate de demagnetizare
pentru benzi magnetice; densimetre;
densitometre; detectoare; aparate de
diagnosticare, cu excepÛia celor de uz medical;
diafragme (acustice); diafragm| pentru aparate
ÕtiinÛifice; diafragme (fotografie); maÕini de
dictare; aparate de difracÛie (microscopie);
rame foto digitale; busole direcÛionale; unit|Ûi
de disc pentru computere; discuri magnetice;
aparate pentru m|surarea distanÛelor; aparate
pentru înregistrarea distanÛelor; aparate de
distilare pentru uz ÕtiinÛific; panouri de
distribuÛie (electricitate); cutii de distribuÛie
(electricitate); console de distribuÛie
(electricitate); m|Õti pentru scufundare;
costume de scafandru; cipuri ADN; fluiere
pentru câini; dozimetre; fiÕiere de imagine
desc|rcabile; fiÕiere cu muzic| desc|rcabile;
tonuri de apel desc|rcabile pentru telefoane
mobile; m|suri de croitorie; aparate de uscat
pentru tip|rituri fotografice; suporturi de
uscare (fotografie); conducte (electricitate);
dvd playere; dinamometre; dopuri de urechi
pentru scufund|tori; ovoscoape; aparate
electrice pentru comutare; aparate electrice
pentru aprindere de la distanÛ|; tuburi electrice
de evacuare, cu excepÛia celor pentru iluminat;
sonerii electrice pentru uÕi; instalaÛii electrice
pentru controlul de la distanÛ| al operaÛiilor
industriale; indicatoare de pierderi de
electricitate; conductoare de electricitate;
garduri electrificate; Õine electrificate pentru
montarea  p ro iec toa re lo r ;  apa ra te
electrodinamice pentru controlul de la distanÛ|
al macazurilor; aparate electrodinamice pentru
controlul de la distanÛ| al semnalelor;
electrolizoare; bobine electromagnetice;
organizatoare electronice; aviziere electronice;
stilouri electronice (unit|Ûi de afiÕare vizual|);
traduc|toare electronice de buzunar; publicaÛii
electronice desc|rcabile; etichete electronice
pentru m|rfuri; br|Û|ri magnetice codate
pentru identificare; carduri magnetice codate;
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aparate de m|rit (fotografie); epidiascoape;
ergometre; exponometru (luxmetru); tocuri
pentru ochelari; l|nÛiÕoare pentru ochelari;
Õnururi pentru ochelari; rame pentru ochelari;
elemente optice; faxuri; detectoare de monede
false; cabluri de fibr| optic|; aparate pentru
t|ierea filmelor; filme expuse; filtre pentru
m|Õti respiratorii; filtre pentru raze
ultraviolete, pentru fotografie; filtre
(fotografie); alarme de incendiu; dispozitive
de stingere a incendiilor; p|turi ignifuge;
Õalupe pentru stingerea incendiilor; vehicule
de pompieri; sc|ri de incendiu; extinctoare;
furtun de stingere a incendiilor; duze pentru
furtunurile de stingere a incendiilor; pompe de
stingere a incendiilor; bec pentru bliÛ
(fotografie); bliÛuri (fotografie); dischete;
ecrane flourescente; semnale de ceaÛ|,
neexplozive; aparate de analiz| a alimentelor;
cadre pentru transparenÛ| fotografic|;
frecventmetre; mobil| executat| special
pentru laboratoare; fire pentru siguranÛe;
siguranÛe; cristale de galena (detectoare);
baterii galvanice; celule galvanice;
galvanometre; îmbr|c|minte pentru protecÛia
împotriva incendiilor; instrumente pentru
testarea gazului; gazometre (instrumente de
m|sur|); sonde; sticl| acoperit| cu un
conductor electric; aparat de satinare pentru
tip|riturile fotografice; aparat de sistem de
poziÛionare global| (GPS); m|nuÕi pentru
scafandri; m|nuÕi de protecÛie contra
accidentelor; m|nuÕi de protecÛie contra
razelor x, pentru uz industrial; ochelari de
protecÛie pentru sport; sticl|rie gradat|;
gr|tare pentru baterii; seturi mâini libere
pentru telefoane; benzi de cur|Ûare
(înregistrare); c|Õti audio; aparate pentru
reglarea c|ldurii; aparate heliografice;
dispozitive pentru marcarea liniei tivului;
aparate de înalt| tensiune; suporturi pentru
bobine electrice; holograme; antene pentru
boxe; clepsidre; hidrometre; higrometre;
manÕoane de identificare pentru fire electrice;

filamente de identificare pentru fire electrice;
cartele magnetice de identificare; incubatoare
pentru culturi de bacterii; inductoare
(electricitate); instrumente care conÛin
elemente optice; carduri de circuite integrate
(carduri smart); circuite integrate; aparate de
intercomunicare; interfeÛe pentru computere;
invertoare (electricitate); maÕini de facturare;
aparate de ionizare, cu excepÛia celor pentru
tratarea aerului sau apei; calibre (instrumente
de m|sur|); dispozitive de redare a muzicii pe
computer; tonomate muzicale; cutii de
joncÛiune (electricitate); manÕoane de
joncÛiune pentru cablurile electrice;
genunchere pentru muncitori; centrifuge de
laborator; t|vi de laborator; lactodensimetre;
lactometre; laptopuri; lasere, cu excepÛia celor
pentru uz medical; capace de protecÛie pentru
lentile; lentile pentru astrofotografie; cântare
pentru scrisori; instrumente de nivelare; nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei);
colaci de salvare; balize de salvare; veste de
salvare; plase de salvare; aparate Õi
echipamente de salvare; plute de salvare;
filament conductor de lumin| (fibre optice);
reostate electrice (regulator); diode
luminiscente (led); indicatoare electronice
luminoase; ballast pentru dispositive de
iluminat;  paratr|snete; l imitatoare
(electricitate); încuietoare electrice; etaloane
(instrumente de m|sur|); boxe; lanterne
magice; medii magnetice de date;
codificatoare magnetice; unit|Ûi cu band|
magnetic| pentru computere; casete
magnetice; fire magnetice; magneÛi; lupe
(optic|); manometre; compase navale; sonde
navale pentru adâncime; balize de marcare;
Õabloane de trasaj (tâmpl|rie); stâlpi pentru
antene f|r| fir; instrumente Õi maÕini pentru
testarea materialelor; materiale pentru reÛeaua
de electricitate (fire, cabluri); instrumente
matematice; m|suri; aparate de m|sur|;
dispozitive electrice de m|sur|; instrumente
de m|sur|; linguri dozatoare; indicatoare
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mecanice; mecanisme pentru aparate acÛionate
cu monede; mecanisme pentru dispozitive
acÛionate prin introducerea jetoanelor;
megafoane; nivelmetre cu mercur; detectoare
de metal pentru uz industrial sau militar;
baloane meteorologice; instrumente
meteorologice; contoare; metronoame;
Õuruburi micrometrice pentru instrumente
op t i ce ;  mic rome t re ;  mic ro foane ;
microprocesoare; microscoape; microtoame;
aparate de înregistrat kilometrajul vehiculelor;
oglinzi de inspecÛie pentru lucr|ri; oglizi
(optic|); modemuri; maÕini de num|rat Õi
sortat bani; aparate electrice pentru
monitorizare; monitoare (hardware
calculatoare); monitoare (programe de
calculator); mouse (echipament de procesare
a datelor); suporturi de mouse; aparate Õi
instrumente navale; aparate de semnalizare
naval|; aparate de navigare pentru vehicule
(computer de bord); instrumente de navigaÛie;
indicatoare cu neon; plase de protecÛie contra
accidentelor; cleme nazale pentru scufund|tori
Õi înot|tori; computere tip notebook; obiective
(lentile) (optic|); instrumente de observare;
octanÛi; ohmmetre; aparate Õi instrumente
optice; cititoare optice de caractere;
condensatoare optice; medii de date optice;
discuri optice; sticl| optic|; produse optice;
l|mpi optice; lentile optice; oscilografe;
cuptoare pentru utilizare în laborator; aparate
pentru transvazarea oxigenului; ozonatoare;
contoare de parcare; acceleratoare de
particule; pedometre; vizoare (lupe) pentru
uÕi; periscoape; casetofoane portabile; capsule
Petri; sonde de petrol; discuri de gramofon;
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice); suporturi fotografice; fotometre;
aparate de fototelegrafie; celule fotovoltaice;
pince-nez; pipete; tuburi Pitot; planÕete
topografice (instrumente de topografie);
planimetre; pl|ci pentru baterii; plottere; fiÕe,
prize Õi alte elemente de contact (racorduri
electrice); plumbi pentru fire cu plumb; fire cu

plumb; calculatoare de buzunar; polarimetre;
playere portabile multimedia; telefoane
portabile; cântare de precizie; aparate de
precizie; conectori de ventil pentru
indicatoarele de presiune; indicatoare de
presiune; aparate pentru m|surarea presiunii;
pl|ci de circuite imprimate; circuite
imprimate; imprimante folosite cu
computerele; prisme (optice); sonde pentru uz
ÕtiinÛific; aparate de proiecÛie; ecrane de
proiecÛie; dispozitive de protecÛie contra
razelor X, cu excepÛia celor de uz medical;
dispozitive de protecÛie contra accidentelor
pentru uzul personal; c|Õti de protecÛie; c|Õti
de protecÛie pentru sporturi; m|Õti de
protecÛie; costume de protecÛie pentru aviatori;
raportoare (instrumente de m|sur|);
dispozitive pentru carduri perforate pentru
birouri; butoane pentru sonerii; pirometre;
indicatori de cantitate; aparate radar; pagere
radio; aparate radiologice pentru uz industrial;
ecrane de radiologie pentru uz industrial;
radiouri; truse de radiotelegrafie; truse de
radiotelefonie; dispozitive de siguranÛ| pentru
traficul feroviar; cititoare (echipament de
procesare a datelor; picup-uri; reductoare
(electricitate); discuri reflectorizante pentru
prevenirea accidentelor rutiere; refractometre;
refractoare; aparate electrice de reglare; relee
electrice; aparate pentru controlul de la
distanÛ|; rezistenÛe electrice; m|Õti pentru
filtrarea aerului; m|Õti respiratorii, altele decât
cele pentru respiraÛie artificial|; manechine de
resuscitare (aparate didactice); retorte;
suporturi pentru retorte; contoare de rotaÛii;
reostate; c|Õti pentru echitaÛie; indicatoare de
trafic, luminoase sau mecanice; baghete de
radiestezie; mire de nivelment (instrumente de
topografie); rigle (instrumente de m|sur|);
linii (instrumente de m|surare); zaharimetre;
centuri de siguranÛ|, altele decât cele pentru
scaunele de vehicule Õi echipamente sport;
prelate de salvare; salinometre; aparate de
navigaÛie prin satelit; satelite pentru uz
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ÕtiinÛific; cântare; scanere (echipamente de
procesare a datelor); diafragme pentru
fotogravur|; diafragme (fotografie); calibre de
filetat; semi-conductoare; sextanÛi; manÕoane
pentru cablurile electrice; înc|lÛ|minte de
protecÛie contra accidentelor, iradierii Õi
incendiului; declanÕatoare flexibile
(fotografie); diafragme (fotografie); lunete de
vizare pentru arme de foc; sonerii de semnal;
lanterne de semnal; geamanduri de
semnalizare; panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice; fluiere de
semnalizare; semnalizatoare luminoase sau
mecanice; indicatoare luminoase; simulatoare
pentru conducerea Õi controlul vehiculelor;
sirene; huse pentru laptopuri; calibre glisante;
proiectoare glisante; linii glisante; diapozitive
(fotografie); detectoare de fum; Õosete
înc|lzite electric; baterii solare; c|Õti pentru
sudori; ventile solenoide (comutatoare
electromagnetice); sonare; alarme acustice;
instrumente pentru localizarea sunetelor;
aparate pentru înregistrarea sunetelor;
suporturi de înregistrare a sunetului; benzi de
înregistrare a sunetului; aparate de
reproducere a sunetelor; aparate pentru
transmiterea sunetelor; aparate Õi maÕini de
sondaj; sonde de mân|; linii de sondaj;
elemente de protecÛie contra scânteilor;
portavoci; tocuri pentru ochelari; rame pentru
ochelari; lentile pentru ochelari; ochelari
(optic|); aparate spectograf; spectroscoape;
vitezometre pentru vehicule; indicatoare de
vitez|; aparate de m|surare a vitezei
(fotografie); regulatoare de vitez| pentru
picupuri; sferometre; nivele cu bul| de aer;
bobine (fotografie); sisteme de aspersoare
pentru protecÛia contra incendiilor; regulatoare
pentru iluminarea scenei; suporturi pentru
aparatele foto; cabluri demaror pentru
motoare; aparate automate pentru direcÛie,
pentru vehicule; transformatoare de ridicare a
tensiunii; stereoscoape; aparate stetoscopice;
aparate de distilat pentru experimentele de

laborator; stroboscoape; ace pentru picupuri;
sulfitometre; ochelari de soare; aparate Õi
instrumente de supraveghere; lanÛuri
topografice; instrumente topografice; nivele
pentru topografi; tablouri de distribuÛie; cutii
de distribuÛie (electricitate); comutatoare
electrice; tahometre; magnetofoane; taximetre;
aparate didactice; protecÛii pentru dinÛi; fire de
telegraf; telegrafe (aparate); telemetre; aparate
de telefon; receptoare de telefon;
transmiÛ|toare telefonice; cabluri de telefon;
teleimprimator; teleprompter; teleruptor;
telescoape; aparate de televiziune; etichete
indicatoare de temperatur|, cu excepÛia celor
de uz medical; indicatoare de temperatur|;
borne (electricitate); eprubete; aparate de
testare, altele decât pentru uz medical;
instalaÛii electrice de combatere a furturilor;
teodolite; tuburi termionice; termometre, cu
excepÛia celor pentru uz medical; termostate;
termostate pentru vehicule; distribuitoare de
bilete; ceasuri (dispozitive de înregistrare a
timpului); aparate de înregistrare a timpului;
comutator orar, automat; braÛe acustice pentru
picup; totalizatoare; jaloane; aparate de
semaforizare (dispozitive de semnalizare);
transformatoare (electricitate); tranzistori
(electricitate); transmiÛ|toare de semnale
electronice; transmiÛ|toare (telecomunicaÛie);
seturi de transmisie (telecomunicaÛie);
transpondere; triode; trepiede pentru aparate
foto; ureometre; memorie flash USB; sonde de
vid; tuburi de vid (radio); variometre;
triunghiuri de avertizare a avariilor
vehiculelor; radiouri pentru vehicule; caliber
reglabile; casete video; cartuÕe de jocuri
video; aparate de înregistrare video; ecrane
video; telefoane video; casete video; vizor
fotografic; viscozimetre; regulatoare de
tensiune pentru vehicule; dispozitive de
protecÛie la supratensiune; voltmetre; maÕini
de vot; pl|ci pentru circuitele integrate;
ochelari de protecÛie; aparate portative de
emisie-recepÛie; t|viÛe de sp|lat (fotografie);
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indicatoare pentru nivelul apei; aparate pentru
m|surarea lungimii de und|; pod-bascule;
aparate Õi instrumente de cânt|rire; maÕini de
cânt|rire; greut|Ûi; alarme cu fluier; conuri de
vânt pentru indicarea direcÛiei vântultui;
conectori de fire (electricitate); fire electrice;
m|Õti de protecÛie pentru muncitori; suport
pentru încheietura mâinii, folosit la
computere; aparate de raze X, altele decât cele
pentru uz medical; radiografii expuse;
radiografii, altele decât pentru uz medical;
tuburi de raze X, altele decât pentru uz
medical; aplicaÛii software mobile
desc|rcabile pentru dispozitive de comunicaÛii
mobile, folosite la distribuÛia de conÛinut
video digital, fiÕiere video, jocuri video Õi
conÛinut multimedia; înregistr|ri audio Õi
video desc|rcabile care conÛin sport; emisiuni
televizate Õi înregistr|ri video care conÛin
sport, desc|rcabile.
38 TelecomunicaÛii; televiziune prin cablu;
radiotelefonie mobil|; comunicaÛii prin
terminale de computere; comunicaÛii prin
reÛele de fibr| optic|; comunicaÛii prin
telegrame; comunicaÛii prin telefon; transmisie
de mesaje Õi imagini asistat| de computer;
servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicaÛii); poÕt| electronic|;
transmitere de facsimile; informaÛii despre
telecomunicaÛii; transmitere de mesaje;
servicii de pager (radio, telefon sau alte
mijloace de comunicare electronic|); furnizare
de acces la baze de date; furnizare de camere
de chat pe internet; furnizare de forumuri
online; furnizare de canale de telecomunicaÛii
pentru servicii de teleshopping; asigurarea
conexiunilor de telecomunicaÛii la o reÛea
global| de computere; furnizare de acces
pentru utilizatori la reÛele globale de
computere; radiodifuziune; închirierea
timpului de acces la reÛelele globale de
computere; închiriere de facsimile; închiriere
de aparate de transmitere a mesajelor;
închiriere de modemuri; închiriere de

echipament de telecomunicaÛii; închiriere de
telefoane; transmisie prin satelit; servicii de
rutare Õi joncÛiune pentru telecomunicaÛii;
servicii de teleconferinÛ|; servicii de telegraf;
servicii de telefonie; transmisie de televiziune;
servicii de telex; transmitere de fiÕiere
digitale; transmitere de felicit|ri online;
transmitere de telegrame; servicii de
videoconferinÛ|; servicii de poÕt| vocal|;
servicii de transfer; transmisie wireless;
servicii de difuzare Õi de transmisie de
programe de televiziune; servicii de
radiodifuziune.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; academii (educaÛie);
parcuri de amuzament; distracÛii; dresajul
animalelor; organizarea Õi coordonarea de
colocvii; organizarea Õi coordonarea de
concerte; organizarea Õi coordonarea de
conferinÛe; organizarea Õi coordonarea de
congrese; organizarea Õi coordonarea de
seminarii; organizarea Õi coordonarea de
simpozioane; organizarea Õi coordonarea de
ateliere de lucru (instruire); organizarea de
concursuri de frumuseÛe; Õcoli cu internat;
rezervarea de locuri pentru spectacole; servicii
de biblioteci itinerante; servicii de caligrafie;
prezent|ri cinematografice; circuri; servicii de
club (divertisment sau educaÛie); antrenament
(instruire); susÛinere de antrenamente de
fitness; cursuri prin corespondenÛ|; servicii de
disk jockey; servicii de discotec|; dublaj;
informaÛii în materie de educaÛie; examin|ri în
materie de educaÛie; microeditare (electronic
desktop publishing); servicii de animator;
informaÛii în materie de divertisment;
producÛii de film, altele decât filme
publicitare; jocuri de noroc; servicii de jocuri
furnizate online de la o reÛea computerizat|;
închiriere de echipamente pentru jocuri;
instruire cu privire la gimnastic|; servicii ale
cluburilor de s|n|tate (s|n|tate Õi fitness);
servicii de campinguri de vacanÛ|
(divertisment); servicii de interpretariat;
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servicii de machetare, altele decât pentru scop
publicitar; împrumut de c|rÛi; microfilmare;
servicii ale agenÛiilor de modele pentru artiÕti;
studiouri de film; servicii de compoziÛii
muzicale; s|li de concerte; servicii de
reporteri de Õtiri; cluburi de noapte; creÕe;
operare de loterii; servicii de orchestr|;
organizarea de baluri; organizare de competiÛii
(educaÛie sau divertisment); organizare de
expoziÛii în scop cultural sau educaÛional;
organizarea de parade de mod| pentru
amuzament; organizarea de spectacol (servicii
de impresariat); organizarea de competiÛii
sportive; planificarea de petreceri (distracÛii);
servicii ale instructorilor personali
(antrenament de fitness); raportare
fotografic|; fotografie; educaÛie fizic|;
antrenament practic (demonstraÛii),
prezentarea de spectacole în direct; producÛia
de muzic|; producÛia de programe de radio Õi
televiziune; producÛie de spectacole;
furnizarea de instalaÛii de s|li de jocuri;
furnizare de instalaÛii de casino (jocuri de
noroc); furnizarea de articole de golf;
furnizarea de servicii de karoke; furnizarea de
articole de muzee (prezent|ri, expoziÛii);
furnizarea de publicaÛii electronice online,
nedesc|rcabile; furnizarea de articole de
recreere; furnizarea de articole de sport;
publicare de c|rÛi; publicare online a c|rÛilor
Õi jurnalelor electronice; publicarea de texte,
altele decât textele publicitare; divertisment
radio; servicii de studio de înregistrare;
informaÛii despre posibilit|Ûi de recreere;
educaÛie religioas|; închiriere de echipament
audio; închiriere de camere de filmat;
închiriere de pelicule cinematografice;
închiriere de dispozitive de iluminat pentru
decoruri de treatru sau studiouri de
televiziune; închiriere de proiectoare Õi
accesorii de film; închiriere de aparate de
radio Õi televiziune; închiriere de decoruri
pentru spectacole; închiriere de echipament de
scufund|ri; închiriere de înregistr|ri sonore;

închiriere de echipament sport, cu excepÛia
vehiculelor; închiriere de terenuri de sport;
închiriere de stadioane; închiriere de decoruri
pentru scene; închiriere terenuri de tenis;
închiriere de aparate de înregistrat casete
video; închirierea de casete video; servicii de
redactare de scenarii; servicii specifice
Õcolilor (educaÛie); interpretarea limbajului
semnelor; servicii de tabere sportive;
subtitrare; divertisment de televiziune;
producÛii de teatru; servicii de agenÛii de bilete
(divertisment); cronometrarea evenimentelor
sportive; închiriere de juc|rii; traducere;
educaÛie (tuition); editarea casetelor video;
producÛie de filme pe benzi video; înregistrare
pe benzi video; consiliere vocaÛional|
(consiliere educaÛional| sau instruire);
reconsiliere vocaÛional|; scrierea de texte,
altele decât textele publicitare; servicii
asigurate de gr|diniile zoologice; producÛie Õi
distribuÛie de programe de televiziune, filme
cinematografice Õi divertisment audio Õi
vizual; servicii de divertisment sub form| de
programe de televiziune; furnizare de
informaÛii online în domeniul televiziunii,
filmelor cinematografice, Õi divertismentului
video prin intermediul internetului; furnizarea
de televiziune, filme cinematografice Õi
divertisment video prin intermediul
dispozitivelor de comunicaÛii f|r| fir; servicii
de divertisment sub form| de material video Õi
imagini nedesc|rcabile ce prezint| spectacole
de televiziune Õi divertisment transmise prin
internet Õi prin reÛele de comunicare f|r| fir;
servicii de divertisment, Õi anume, furnizare
de jocuri pe calculator online; jurnale online,
Õi anume, bloguri ce prezint| informaÛii Õi
opinii personale; organizare de evenimente de
divertisment Õi culturale; divertisment sub
form| de concursuri, competiÛii Õi jocuri.
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