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Publicate în 14.11.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2014
07461

07/11/2014 S.C. MD-I FLEISCH S.R.L. mdiTV

2 M 2014
07604

07/11/2014 S.C. CENTROFARM S.A. DROGHERIA CENTRO

3 M 2014
07605

07/11/2014 S.C. CENTROFARM S.A. DROGHERIA CENTRO

4 M 2014
07606

07/11/2014 S.C. CENTROFARM S.A. CENTROFARM

5 M 2014
07607

07/11/2014 S.C. CENTROFARM S.A. CENTROFARM

6 M 2014
07617

07/11/2014 S.C. BIOFARM S.A. SENNALAX

7 M 2014
07618

07/11/2014 ASOCIATIA INITIATIVA
ECOLOGISTA EUROPEANA

ZONA LIBER{ DE INDIFERENÚ{

8 M 2014
07619

07/11/2014 S.C. EURIAL INVEST S.R.L. AutoMonde

9 M 2014
07620

07/11/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Tanti Ani

10 M 2014
07621

07/11/2014 S.C. PUBLISERV S.R.L. Publiserv

11 M 2014
07623

07/11/2014 S.C. ADELINA RUSU S.R.L. ADELINA RUSU design

12 M 2014
07624

07/11/2014 MONIROM TRADING S.R.L. KLASS electric equipment

13 M 2014
07625

07/11/2014 FIRUTI DORIN-LAURIAN SOUL LIBANEZ FOOD

14 M 2014
07626

07/11/2014 S.C. TERAPIA S.A. ArtroFlex compus - Reda
flexibilitatea articulatiilor!

15 M 2014
07627

07/11/2014 STAN PAUL RAZVAN ilikeOutlet best quality and original
brands

16 M 2014
07628

07/11/2014 TEVA PHARMACEUTICALS
S.R.L.

E-DOPA

17 M 2014
07629

07/11/2014 TEVA PHARMACEUTICALS
S.R.L.

COMBOPAR

18 M 2014
07630

07/11/2014 TEVA PHARMACEUTICALS
S.R.L.

DA-BONE
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19 M 2014
07631

07/11/2014 S.C. KNAUF GIPS S.R.L. KNAUF ROMGIPS

20 M 2014
07632

07/11/2014 S.C. PEFOC.RO S.R.L. SEMINEE

21 M 2014
07633

07/11/2014 S.C. PEFOC.RO S.R.L. SEMINEE PE LEMNE

22 M 2014
07634

07/11/2014 S.C. DAVINCI EDU S.R.L. centrul privat de educatie da Vinci

23 M 2014
07635

07/11/2014 ARSINEL ALEXANDRU Alexandru Arsinel

24 M 2014
07636

07/11/2014 CONCEPT 3T S.R.L. CONCEPT 3T

25 M 2014
07637

07/11/2014 TOOLS CONCEPT S.R.L. TOOLS concept

26 M 2014
07638

07/11/2014 S.C. LDK CONSULTANTS
ENGINEERS AND PLANNERS
S.R.L.

EuroAgricultura Împreun| creÕtem
satul românesc!

27 M 2014
07639

07/11/2014 SIRBU CRISTINA ADRIANA THE BRAIN HOUSE - BANCA DE
PROPRIETATE INTELECTUALA

28 M 2014
07640

07/11/2014 S.C. GLOBAL PET TRADE
S.R.L.

Global Pet din dragoste pentru
animale
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(210) M 2014 07461
(151) 07/11/2014
(732) S.C. MD-I FLEISCH S.R.L., Calea

Pucioasei nr. 38, Jud. DâmboviÛa,
, SOTANGA ROMANIA 

(540)

mdiTV
(591) Culori revendicate:negru, albastru
 (531) Clasificare Viena:260418; 270508;

270509; 270515; 290112;  
(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,  dist r ibu Û ia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii;
suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; automate de vânzare Õi
mecanisme pentru aparate care
funcÛioneaz| cu fise; case de marcat,
maÕini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor Õi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase;
tip|rituri; articole de leg|torie; fotografii;
papet|rie; adezivi pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilierului); material didactic
sau pentru înv|Û|mânt (cu excepÛia
aparatelor); materiale plastice pentru

ambalaj (neincluse în alte clase);
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07606
(151) 07/11/2014
(732) S.C. CENTROFARM S.A.,

Ôoseaua Pipera nr. 42, et. 9,
birourile 10-16, Nusco Tower,
sector 2, , BUCUREÔTI ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7,
et.6, ap.322, sector 3 BUCUREÔTI

(540)

CENTROFARM

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

  
(531) Clasificare Viena:010302; 050520;

050521; 260409; 260416; 260418;
270509; 290113;  

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

3 Parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; past| de dinÛi;
deodorante de uz personal: produse
igienice care reprezint| articole de
toalet|; substanÛe pentru sp|lare;
s|punuri.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare
de uz medical; substanÛe dietetice de uz
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medical; alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi Õi materiale de pansat;
dezinfectanÛi; produse pentru distrugerea
d|un|torilor; fungicide, erbicide; produse
pentru igien| intim|, altele decât articolele
de toalet|; deodorante, altele decât cele
de uz personal; suplimente dietetice,
destinate a completa o diet| normal| sau
a avea beneficii asupra s|n|t|Ûii;
înlocuitori ai meselor, alimente Õi b|uturi
dietetice, adaptate pentru uz medical;
Ûigarete f|r| tutun, pentru uz medical;
produse pentru odorizarea Õi purificarea
aerului; odorizante de camer|.
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale Õi
medicale; articole ortopedice: articole de
igien| din cauciuc; bandaje ortopedice;
material de sutur|.
16 Reviste, publicaÛii periodice; tip|rituri,
publicaÛii imprimate Õi tip|rite; albume.
29 Fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi g|tite; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; uleiuri Õi gr|simi
comestibile; migdale râÕnite; aloe vera
preparat| pentru consum uman; piure de
mere; fructe confiate; gemuri; jeleuri
pentru alimente; seminÛe procesate.
30 Cafea, cafea artificial|; ceai; cacao;
tapioca; înlocuitori de cafea; miere; sare;
b|uturi pe baz| de cafea, cacao;
ciocolat|; cereale preparate pentru
consumul uman; arome, altele decât
uleiurile esenÛiale.
32 Ape minerale Õi gazoase Õi alte b|uturi
nealcoolice; b|uturi Õi sucuri din fructe;
siropuri Õi alte produse pentru prepararea
b|uturilor; b|uturi din aloe vera,
non-alcoolice; sucuri de fructe; nectare
din fructe non-alcoolice; b|utur|
r|coritoare din ghimbir; b|uturi izotonice:
pastile pentru b|uturi efervescente;
pulberi pentru b|uturi efervescente;

siropuri pentru b|uturi; siropuri pentru
limonad|; ap| de mas|; sucuri de
legume.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul
terÛior, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienÛilor s|
le vad| Õi s| le achiziÛioneze cât mai
comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenÛ|
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; servicii de
publicitate, ca Õi servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poÕt|, sau
distribuirea de mostre; publicitate online
pe o reÛea de computere; prezentarea de
produse în mediile de comunicare, pentru
retail; sistematizarea informaÛiilor în
bazele de date computerizate; servicii de
telemarketing; organizarea de târguri
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
41 Servicii de educaÛie a persoanelor sub
toate formele; furnizarea de publicaÛii
electronice, nedesc|rcabile; publicarea
c|rÛilor Õi jurnalelor electronice online;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare.
44 Servicii medicale; servicii de igien| Õi
frumuseÛe pentru oameni; consiliere
farmaceutic|; centre de s|n|tate; servicii
ale spa-urilor; sanatorii de recuperare;
servicii prestate de farmaciÕti pentru
elaborarea reÛetelor; terapie fizic|;
fizioterapie; saloane de frumuseÛe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07607
(151) 07/11/2014
(732) S.C. CENTROFARM S.A.,

Ôoseaua Pipera nr. 42, et. 9,
birourile 10-16, Nusco Tower,
sector 2, , BUCUREÔTI ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7,
et.6, ap.322, sector 3 BUCUREÔTI

(540)

CENTROFARM

(591) Culori revendicate:verde, alb,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010302; 050520;

050521; 260416; 270509; 290112;

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

3 Parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; past| de dinÛi;
deodorante de uz personal; produse
igienice care reprezint| articole de
toalet|; substanÛe pentru sp|lare;
s|punuri.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare
de uz medical; substanÛe dietetice de uz
medical; alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi Õi materiale de pansat;
dezinfectanÛi; produse pentru distrugerea
d|un|torilor; fungicide, erbicide; produse
pentru igien| intim|, altele decât articolele
de toalet|; deodorante, altele decât cele
de uz personal; suplimente dietetice,
destinate a completa o diet| normal| sau
a avea beneficii asupra s|n|t|Ûii;

înlocuitori ai meselor, alimente Õi b|uturi
dietetice, adaptate pentru uz medical;
Ûigarete f|r| tutun, pentru uz medical;
produse pentru odorizarea Õi purificarea
aerului; odorizante de camer|.
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale Õi
medicale; articole ortopedice: articole de
igien| din cauciuc; bandaje ortopedice;
material de sutur|.
16 Reviste; publicaÛii periodice; tip|rituri;
publicaÛii imprimate Õi tip|rite; albume.
29 Fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi g|tite; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; uleiuri Õi gr|simi
comestibile; migdale râÕnite; aloe vera
preparat| pentru consum uman; piure de
mere; fructe confiate; gemuri; jeleuri
pentru alimente; seminÛe procesate.
30 Cafea, cafea artificial|; ceai; cacao;
tapioca; înlocuitori de cafea; miere; sare;
b|uturi pe baz| de cafea, cacao;
ciocolat|; cereale preparate pentru
consumul uman; arome, altele decât
uleiurile esenÛiale.
32 Ape minerale Õi gazoase Õi alte b|uturi
nealcoolice; b|uturi Õi sucuri din fructe;
siropuri Õi alte produse pentru prepararea
b|uturilor; b|uturi din aloe vera,
non-alcoolice; sucuri de fructe; nectare
din fructe non-alcoolice; b|utur|
r|coritoare din ghimbir; b|uturi izotonice:
pastile pentru b|uturi efervescente;
pulberi pentru b|uturi efervescente;
siropuri pentru b|uturi; siropuri pentru
limonad|; ap| de mas|; sucuri de
legume.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul
terÛior, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienÛilor s|
le vad| Õi s| le achiziÛioneze cât mai
comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenÛ|
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sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; servicii de
publicitate, ca Õi servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poÕt|, sau
distribuirea de mostre; publicitate online
pe o reÛea de computere; prezentarea de
produse în mediile de comunicare, pentru
retail; sistematizarea informaÛiilor în
bazele de date computerizate; servicii de
telemarketing; organizarea de târguri
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
41 Servicii de educaÛie a persoanelor sub
toate formele; furnizarea de publicaÛii
electronice, nedesc|rcabile; publicarea
c|rÛilor Õi jurnalelor electronice online;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare.
44 Servicii medicale; servicii de igien| Õi
frumuseÛe pentru oameni; consiliere
farmaceutic|; centre de s|n|tate; servicii
ale spa-urilor; sanatorii de recuperare;
servicii prestate de farmaciÕti pentru
elaborarea reÛetelor; terapie fizic|;
fizioterapie; saloane de frumuseÛe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07605
(151) 07/11/2014
(732) S.C. CENTROFARM S.A.,

Ôoseaua Pipera nr. 42, et. 9,
birourile 10-16, Nusco Tower,
sector 2, , BUCUREÔTI ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7,
et.6, ap.322, sector 3 BUCUREÔTI

(540)

DROGHERIA CENTRO

(591) Culori revendicate:verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:010302; 050520;

050521; 270502; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; past| de dinÛi;
deodorante de uz personal; produse
igienice care reprezint| articole de
toalet|; substanÛe pentru sp|lare;
s|punuri.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare
de uz medical; substanÛe dietetice de uz
medical; alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi Õi materiale de pansat;
dezinfectanÛi; produse pentru distrugerea
d|un|torilor; fungicide, erbicide; produse
pentru igien| intim|, altele decât articolele
de toalet|; deodorante, altele decât cele
de uz personal; suplimente dietetice,
destinate a completa o diet| normal| sau
a avea beneficii asupra s|n|t|Ûii;
înlocuitori ai meselor, alimente Õi b|uturi
dietetice, adaptate pentru uz medical;
Ûigarete f|r| tutun, pentru uz medical;
produse pentru odorizarea Õi purificarea
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aerului; odorizante de camer|.
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale Õi
medicale; articole ortopedice: articole de
igien| din cauciuc; bandaje ortopedice;
material de sutur|.
16 Reviste, publicaÛii periodice; tip|rituri,
publicaÛii imprimate Õi tip|rite; albume.
29 Fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi g|tite; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; uleiuri Õi gr|simi
comestibile; migdale râÕnite; aloe vera
preparat| pentru consum uman; piure de
mere; fructe confiate; gemuri; jeleuri
pentru alimente; seminÛe procesate.
30 Cafea, cafea artificial|; ceai; cacao;
tapioca; înlocuitori de cafea; miere; sare;
b|uturi pe baz| de cafea, cacao;
ciocolat|; cereale preparate pentru
consumul uman; arome, altele decât
uleiurile esenÛiale.
32 Ape minerale Õi gazoase Õi alte b|uturi
nealcoolice; b|uturi Õi sucuri din fructe;
siropuri Õi alte produse pentru prepararea
b|uturilor; b|uturi din aloe vera,
non-alcoolice; sucuri de fructe; nectare
din fructe non-alcoolice; b|utur|
r|coritoare din ghimbir; b|uturi izotonice:
pastile pentru b|uturi efervescente;
pulberi pentru b|uturi efervescente;
siropuri pentru b|uturi; siropuri pentru
limonad|; ap| de mas|; sucuri de
legume.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul
terÛior, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienÛilor s|
le vad| Õi s| le achiziÛioneze cât mai
comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenÛ|
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; servicii de
publicitate, ca Õi servicii ca distribuirea de

prospecte, direct sau prin poÕt|, sau
distribuirea de mostre; publicitate online
pe o reÛea de computere; prezentarea de
produse în mediile de comunicare, pentru
retail; sistematizarea informaÛiilor în
bazele de date computerizate; servicii de
telemarketing; organizarea de târguri
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
41 Servicii de educaÛie a persoanelor sub
toate formele; furnizarea de publicaÛii
electronice, nedesc|rcabile; publicarea
c|rÛilor Õi jurnalelor electronice online;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare.
44 Servicii medicale; servicii de igien| Õi
frumuseÛe pentru oameni; consiliere
farmaceutic|; centre de s|n|tate; servicii
ale spa-urilor; sanatorii de recuperare;
servicii prestate de farmaciÕti pentru
elaborarea reÛetelor; terapie fizic|;
fizioterapie; saloane de frumuseÛe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07604
(151) 07/11/2014
(732) S.C. CENTROFARM S.A.,

Ôoseaua Pipera nr. 42, et. 9,
birourile 10-16, Nusco Tower,
sector 2, , BUCUREÔTI ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7,
et.6, ap.322, sector 3 BUCUREÔTI

(540)

DROGHERIA CENTRO

(591) Culori revendicate:verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:010302; 050520;

050521; 270502; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; past| de dinÛi;
deodorante de uz personal; produse
igienice care reprezint| articole de
toalet|; substanÛe pentru sp|lare;
s|punuri.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare
de uz medical; substanÛe dietetice de uz
medical; alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi Õi materiale de pansat;
dezinfectanÛi; produse pentru distrugerea

d|un|torilor; fungicide, erbicide; produse
pentru igien| intim|, altele decât articolele
de toalet|; deodorante, altele decât cele
de uz personal; suplimente dietetice,
destinate a completa o diet| normal| sau
a avea beneficii asupra s|n|t|Ûii;
înlocuitori ai meselor, alimente Õi b|uturi
dietetice, adaptate pentru uz medical;
Ûigarete f|r| tutun, pentru uz medical;
produse pentru odorizarea Õi purificarea
aerului; odorizante de camer|.
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale Õi
medicale; articole ortopedice: articole de
igien| din cauciuc; bandaje ortopedice;
material de sutur|.
16 Reviste, publicaÛii periodice; tip|rituri,
publicaÛii imprimate Õi tip|rite; albume.
29 Fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi g|tite; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; uleiuri Õi gr|simi
comestibile; migdale râÕnite; aloe vera
preparat| pentru consum uman; piure de
mere; fructe confiate; gemuri; jeleuri
pentru alimente; seminÛe procesate.
30 Cafea, cafea artificial|; ceai; cacao;
tapioca; înlocuitori de cafea; miere; sare;
b|uturi pe baz| de cafea, cacao;
ciocolat|; cereale preparate pentru
consumul uman; arome, altele decât
uleiurile esenÛiale.
32 Ape minerale Õi gazoase Õi alte b|uturi
nealcoolice; b|uturi Õi sucuri din fructe;
siropuri Õi alte produse pentru prepararea
b|uturilor; b|uturi din aloe vera,
non-alcoolice; sucuri de fructe; nectare
din fructe non-alcoolice; b|utur|
r|coritoare din ghimbir; b|uturi izotonice:
pastile pentru b|uturi efervescente;
pulberi pentru b|uturi efervescente;
siropuri pentru b|uturi; siropuri pentru
limonad|; ap| de mas|; sucuri de
legume.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul
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terÛior, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienÛilor s|
le vad| Õi s| le achiziÛioneze cât mai
comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenÛ|
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; servicii de
publicitate, ca Õi servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poÕt|, sau
distribuirea de mostre; publicitate online
pe o reÛea de computere; prezentarea de
produse în mediile de comunicare, pentru
retail; sistematizarea informaÛiilor în
bazele de date computerizate; servicii de
telemarketing; organizarea de târguri
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
41 Servicii de educaÛie a persoanelor sub
toate formele; furnizarea de publicaÛii
electronice, nedesc|rcabile; publicarea
c|rÛilor Õi jurnalelor electronice online;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare.
44 Servicii medicale; servicii de igien| Õi
frumuseÛe pentru oameni; consiliere
farmaceutic|; centre de s|n|tate; servicii
ale spa-urilor; sanatorii de recuperare;
servicii prestate de farmaciÕti pentru
elaborarea reÛetelor; terapie fizic|;
fizioterapie; saloane de frumuseÛe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07629
(151) 07/11/2014
(732) TEVA PHARMACEUTICALS

S.R.L., Str. DomniÛa Ruxandra nr.
12, parter, sector 2, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. CuÛitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

COMBOPAR
  

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

5 Preparate farmaceutice pentru
tratamentul afecÛiunilor sistemului nervos
central.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07630
(151) 07/11/2014
(732) TEVA PHARMACEUTICALS

S.R.L., Str. DomniÛa Ruxandra nr.
12, parter, sector 2, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. CuÛitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

DA-BONE
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice pentru
tratamentul afecÛiunilor osoase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07631
(151) 07/11/2014
(732) S.C. KNAUF GIPS S.R.L., PiaÛa

Presei Libere nr. 3-5, City Gate
Building - South Tower, sector 1,
013702, BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) INVENTA AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUAL{
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.
7, bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREÔTI

(540)

KNAUF ROMGIPS

(591) Culori revendicate:albastru, indigo,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
19 Materiale de construcÛie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru
construcÛie, asfalt, smoal|, bitum;
construcÛii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07632
(151) 07/11/2014
(732) S.C. PEFOC.RO S.R.L., Str.

Cuptorului nr. 23, ap. 2, judeÛul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

SEMINEE
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de înc|lzire, de
producere a aburului, de g|tit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuÛie a
apei Õi instalaÛii sanitare (solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de produse
incluse în aceast| clas| conform
Clasific|rii de la Nisa).
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou
(solicit|m protecÛie pentru întreaga list|
de servicii incluse în aceast| clas|
conform Clasific|rii de la Nisa).
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de
instalaÛii (solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de servicii incluse în aceast|
clas| conform Clasific|rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07633
(151) 07/11/2014
(732) S.C. PEFOC.RO S.R.L., Str.

Cuptorului nr. 23, ap. 2, judeÛul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

SEMINEE PE LEMNE
  

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

11 Aparate de iluminat, de înc|lzire, de
producere a aburului, de g|tit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuÛie a
apei Õi instalaÛii sanitare (solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de produse
incluse în aceast| clas| conform
Clasific|rii de la Nisa).
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou
(solicit|m protecÛie pentru întreaga list|
de servicii incluse în aceast| clas|
conform Clasific|rii de la Nisa).
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de
instalaÛii (solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de servicii incluse în aceast|
clas| conform Clasific|rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07634
(151) 07/11/2014
(732) S.C. DAVINCI EDU S.R.L., nr. 22,

jude Ûul I l fov, , COMUNA
BALOTEÔTI 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
BUCUREÔTI

(540)

centrul privat de educatie da
Vinci
 (531) Clasificare Viena:240115; 241725;

270511;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii specifice instituÛiilor de
înv|Û|mânt; informaÛii referitoare la
educaÛie; instruire, consiliere Õi examinare
educaÛional|; educaÛie online; servicii de
predare cursur i ;  cursur i  p r in
corespondenÛ|; cursuri remediale; cursuri
de calificare Õi recalificare; organizarea Õi
susÛinerea colocviilor, congreselor,
conferinÛelor, seminariilor, simpozioanelor;
organizarea Õi desfaÕurarea de ateliere de
formare, consiliere vocaÛional| Õi
dezvoltare personal|; organizarea
expoziÛiilor pentru scopuri culturale Õi
educaÛionale; organizarea Õi desf|Õurarea
e x a m e n e l o r  Õ i  t e s t e l o r
p e d a g o g i c e / p s i h o p e d a g o g i c e ;
compunerea Õi publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; furnizarea de
publicaÛii electronice; publicarea c|rÛilor;
Õcoli; institute; academii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07623
(151) 07/11/2014
(732) S.C. ADELINA RUSU S.R.L., Com

Margineni, judeÛul Bac|u, ,
MARGINENI ROMANIA 

(540)

ADELINA RUSU design
  
(531) Clasificare Viena:270513; 270519;

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

14 Metale preÛioase Õi aliajele lor Õi
produse din aceste materiale sau placate
cu acestea, necuprinse în alte clase;
giuvaiergerie, bijuterii, pietre preÛioase;
ceasornic|rie Õi instrumente pentru
m|surarea timpului.
18 Piele Õi imitaÛii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane Õi valize;
umbrele, umbrele de soare, bastoane;
bice Õi articole de Õel|rie.
24 Úes|turi Õi produse textile, necuprinse
în alte clase; cuverturi de pat Õi de mas|.
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
26 Dantele Õi broderii, panglici Õi Õireturi;
nasturi, capse Õi copci, ace Õi ace cu
g|m|lie; flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07624
(151) 07/11/2014
(732) MONIROM TRADING S.R.L., Str.

Leordeni nr. 94, jud. Ilfov, ,
POPEÔTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

KLASS electric equipment

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de înc|lzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei Õi instalaÛii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07617
(151) 07/11/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logof|tul

T|utu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

SENNALAX
  

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

5 Produse farmaceutice Õi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical;
substanÛe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; suplimente
dietetice. 
35 Publ ic i tate; conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07625
(151) 07/11/2014
(732) FIRUTI DORIN-LAURIAN, Aleea

Lunca Bradului nr. 1, bl. H4 bis, sc.
C, et. 3, ap. 14, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

SOUL LIBANEZ FOOD
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tip|rituri;
articole de leg|torie; fotografii; papet|rie;
adezivi pentru papet|rie sau menaj;
materiale pentru artiÕti; pensule; maÕini
de scris Õi articole de birou (cu excepÛia
mobilierului); material didactic sau pentru
înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj

(neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õi software.
43 Restaurante Õi cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07626
(151) 07/11/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii

nr. 124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ArtroFlex compus - Reda
flexibilitatea articulatiilor!
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice Õi veterinare
pentru prevenirea Õi tratarea afecÛiunilor
osteo-articulare; suplimente nutritive
pentru prevenirea Õi tratarea afecÛiunilor
osteo-articulare; produse igienice pentru
medicin| Õi substanÛe dietetice de uz
medical pentru prevenirea Õi tratarea
afecÛiunilor osteo-articulare; plasturi Õi
materiale pentru pansamente pentru
prevenirea Õi tratarea afecÛiunilor
osteo-articulare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou. (Solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de produse/servicii
incluse în aceast| clas| conform
clasific|rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07627
(151) 07/11/2014
(732) STAN PAUL RAZVAN, Str.

Cornelia nr. 9, ap. 1, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

ilikeOutlet best quality and
original brands

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

270515; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07628
(151) 07/11/2014
(732) TEVA PHARMACEUTICALS

S.R.L., Str. DomniÛa Ruxandra nr.
12, parter, sector 2, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. CuÛitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

E-DOPA
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice pentru
tratamentul afecÛiunilor sistemului nervos
central.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07618
(151) 07/11/2014
(732) A S O C I A T I A  I N I T I A T I V A

ECOLOGISTA EUROPEANA, Str.
Duetului nr. 100, sc. 1, ap. 5,
sector 1, 013413, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

ZONA LIBER{ DE
INDIFERENÚ{
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
38 TelecomunicaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07635
(151) 07/11/2014
(732) ARSINEL ALEXANDRU, Bld. Eroii

Snitari, nr. 93, sector 5, ,
BUCUREÔTI 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
BUCUREÔTI

(540)

Alexandru Arsinel
  
(531) Clasificare Viena:020101; 270513;

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

41 EducaÛie, instruire, divertisment;
activit|Ûi culturale; productie de
spectacole, reprezentaÛii teatrale,
organizare, realizare Õi prezentare de
reprezentaÛii de teatru, publicarea de
scenarii de teatru, planificarea de piese

de teatru Õi de spectacole muzicale,
regizare de piese Õi spectacole de teatru;
servicii de impresariat, organizare de
concursuri educative Õi/sau divertisment,
montare de programe radiofonice Õi/sau
de televiziune, orientare profesional| în
domeniul artistic, divertisment televizat,
producÛie de opere audiovizuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07636
(151) 07/11/2014
(732) CONCEPT 3T S.R.L., Str. Turnului

nr. 5, Jud. BraÕov, , BRAÔOV
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
BUCUREÔTI

(540)

CONCEPT 3T
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;

270711;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune Õi aliajele acestora;
materiale de construcÛii metalice;
construcÛii metalice transportabile;
materiale metalice pentru c|i ferate;
cabluri Õi fire metalice neelectrice; fier|rie;
articole mici din metal; tevi Õi tuburi
metalice; seifuri; produse metalice
neincluse în alte clase; minereuri.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
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creaÛie referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; servicii de
inginerie Õi arhitectur|; servicii de
proiectare privind construcÛiile Õi
construcÛiile de maÕini-unelte; design
industrial; servicii de consultanÛ| tehnic|
în domeniul construcÛiilor, construcÛiilor de
maÕini-unelte Õi arhitecturii; expertize
(lucr|ri de inginerie); cercet|ri
tehnologice; creare Õi menÛinere site web
propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07637
(151) 07/11/2014
(732) TOOLS CONCEPT S.R.L., Str.

Turnului, nr. 5, Hala I-II, Jud.
BraÕov, , BRAÔOV 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
BUCUREÔTI

(540)

TOOLS concept
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270517;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune Õi aliajele acestora;
materiale de construcÛii metalice;
construcÛii metalice transportabile;
materiale metalice pentru c|i ferate;

cabluri Õi fire metalice neelectrice; fier|rie;
articole mici din metal; tevi Õi tuburi
metalice; seifuri; produse metalice
neincluse în alte clase; minereuri.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; servicii de
inginerie Õi arhitectura; servicii de
proiectare privind construcÛiile Õi
construcÛiile de maÕini-unelte; design
industrial; servicii de consultanÛ| tehnic|
în domeniul construcÛiilor, construcÛiilor de
maÕini-unelte Õi arhitecturii; expertize
(lucr|ri de inginerie); cercetari
tehnologice; creare Õi menÛinere site web
propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07638
(151) 07/11/2014
(732) S.C. LDK CONSULTANTS

ENGINEERS AND PLANNERS
S.R.L., Intrarea Victor Eftimiu, nr.
9, sc. A, ap. 45, sector 1, 010154,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

EuroAgricultura Împreun|
creÕtem satul românesc!
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(591) Culori revendicate:alb, negru,
galben, albastru deschis, verde

(531) Clasificare Viena:010105; 020123;
270508; 290114;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07619
(151) 07/11/2014
(732) S.C. EURIAL INVEST S.R.L.,

B-dul Iuliu Maniu nr. 572-574,
sector 6, 061129, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

AutoMonde
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
36 Asigur|ri, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39 Transport, ambalare Õi depozitarea
m|rfurilor, organizarea de c|l|torii.
45 Servicii juridice, servicii de siguranÛ|
pentru protejarea bunurilor Õi indivizilor;
servicii personale Õi sociale oferite de
c|tre terÛi, destinate s| satisfac| nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07639
(151) 07/11/2014
(732) SIRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21 A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
BUCUREÔTI 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
BUCUREÔTI

(540)

THE BRAIN HOUSE -
BANCA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros sau
en detail, inclusiv online, prin website-uri
Õi magazine online) Õi regruparea în
avantajul terÛilor de active de proprietate
industrial| Õi intelectual| astfel încât terÛii
s| le cunoasc| Õi s| le achiziÛioneze
comod; servicii de management privind
portofoliile de proprietate intelectual|;
publicitate prin toate mijloacele, inclusiv
online, realizarea de reclame, anunÛuri
publicitare, informaÛii Õi promoÛii prin toate
mijloacele Õi în special online;
managementul afacerilor privind
proprietatea intelectual|; servicii de
comparare a preÛurilor privind activele de
proprietate intelectual|; cercetare de piaÛ|
Õi evaluare în domeniul propriet|Ûii
intelectuale; estim|ri în domeniul
propriet|Ûii intelectuale; informaÛii Õi sfaturi
comerciale pentru consumatori; servicii de
asistenÛ| Õi consultanÛ| în afaceri;
activit|Ûi de import-export; gestionarea
afacerilor comerciale; administraÛie
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comercial|; lucr|ri de birou.
36 Servicii de evaluare a propriet|Ûii
intelectuale Õi alte servicii de evaluare
incluse înclasa 36, servicii de brokeraj în
domeniul propriet|Ûii intelectuale, servicii
de gestionare a activelor; consultanÛ| Ûi
informaÛii pentru cele menÛionate anterior,
cuprinse în clasa 36.
42 Creare Õi menÛinere de pagini web în
domeniul propriet|Ûii intelectuale, creare Õi
menÛinere de software pentru servicii de
proprietate intelectual|, g|zduire de
website-uri referitoare la servicii de
proprietate intelectual|, servicii privind
desingn-ul de sigle; creare Õi menÛinere
site web propriu specializat în domeniul
intermedierii drepturilor de proprietate
intelectual|; verificarea, analizarea Õi
evaluarea activelor necorporale în scopul
acord|rii de certific|ri, autentific|ri Õi
controlul calit|Ûii, toate acestea în
domeniul propriet|Ûii intelectuale.
45 ConsultanÛ| în domeniul propriet|Ûii
industriale; servicii de cercetare,
înregistrare Õi monitorizare în domeniul
propriet|Ûii intelectuale; consultanÛ| Õi
reprezentare referitoare la litigii, mediere
Õi arbitraj privind domeniul propriet|Ûii
intelectuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07640
(151) 07/11/2014
(732) S.C. GLOBAL PET TRADE

S.R.L., Calea GiuleÕti nr. 333,
sector 6, , BUCUREÔTI ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

Global Pet din dragoste
pentru animale
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
3 În|lbitori Õi alte preparate pentru
sp|lare; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi preparate abrazive;
s|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de
dinÛi; preparate pentru îngrijirea
animalelor; deodorante pentru animale de
companie; sampoane pentru animalele de
cas|; produse pentru improspat|rea
respiraÛiei (pentru animale); produse
pentru îndep|rtarea mirosului de animale;
produse pentru îndep|rtarea petelor
provocate de animalele de companie;
cosmetice pentru animale.
5 Produse farmaceutice Õi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical;
substanÛe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea
dinÛilor Õi pentru amprente dentare;
dezinfectanÛi; produse pentru distrugerea
daun|torilor, fungicide, ierbicide; coliere
antiparazitare pentru animale; zg|rzi
antipurici pentru animale; prafuri antipurici
pentru animale; suplimente alimentare
pentru animale; produse pentru sp|larea
animalelor; covoraÕe educaÛionale pentru
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animale de companie; scutece
absorbante din celuloz| pentru animale
de companie; ciment pentru copitele
animalelor.
6 Grajduri (structuri) metalice pentru
animale; cuÕti metalice pentru animale;
clopoÛei pentru animale.
8 Unelte Õi scule (acÛionate manual);
cuÛite, furculiÛe Õi linguri; arme albe;
aparate de ras; maÕini de tuns pentru
animale (unelte de mân|); foarfece
electric de tuns pentru animale
(instrument manual); aparate de tuns
animale (unelte manuale).
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice Õi de uz
veterinar, membre, ochi Õi dinÛi artificiali;
articole ortopedice; material de sutur|.
18 Covorase pentru animale; paturi Õi
cuverturi pentru animale; lese de animale;
îmbr|c|minte pentru animale; articole de
Õel|rie, bice; hamuri pentru animale;
zg|rzi pentru animale.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din
lemn (neincluse în alte clase), plut|, stuf,
trestie, rachit|, os, fildeÕ, os de balen|,
scoici, sidef, spum| de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic; cutii de
cuibare pentru animale; cotete pentru
animale de companie; c|suÛe pentru
animale de companie; ad|posturi Õi paturi
pentru animale; culcuÕuri pentru animale
de companie; perne pentru animale de
companie; paturi pentru animale de
companie; cutii pentru animalele de
companie; cuÕti pentru animale de
companie (din lemn).
21 Ustensile Õi recipiente de menaj sau
de buc|t|rie; piepteni Õi bureÛi; perii;
materiale pentru perii; materiale de
cur|Ûare; lana metalic|; sticl| brut| sau
semiprelucrat| (cu excepÛia sticlei folosite
în construcÛii); sticl|rie, porÛelan Õi faianÛ|

neincluse în alte clase; litiere pentru
animale; perii pentru animale de
companie; terarii de apartament (pentru
animale); lop|Ûele pentru îndep|rtarea
excrementelor animalelor; dispozitive de
hr|nire pentru animale pe care animalele
le pot acÛiona singure; vase pentru
mâncare pentru animale de cas|; cuÕti
pentru animalele de companie; pieptani
pentru animale; t|vi de necesit|Ûi pentru
animale de cas|.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun; juc|rii pentru
animale.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
Õi cereale, neincluse în alte clase; animale
vii; fructe Õi legume proaspete; seminÛe,
plante Õi flori naturale; mâncare pentru
animale, malÛ; materiale pentru culcusul
animalelor; litier| pentru custile de
animale; nisip aromat pentru animale de
companie (litiera); scoarÛ| de copac
utilizat| ca litier| pentru animale; argil|
smectica pentru utilizare ca litiera pentru
animale; hârtie cu nisip pentru animale de
companie (litier|); hârtie sablata pentru
animale de companie (taviÛ| de
necesit|Ûi].
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; regruparea în avantajul
terÛilor a produselor diverse, de pet-hran|
animale, accesorii, cosmetice pentru
animale (cu excepÛia transportului lor)
permiÛând consumatorilor s| le vad| Õi s|
le cumpere comod, inclusiv prin
intermediul de site-uri web; comerÛ
electronic.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor; organizare de c|l|torii;
transport cu ambulanÛe veterinare;
transport de animale.
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41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale; dresarea de
animale; expoziÛii de animale.
43 Restaurante Õi cazare temporar|;
pensiuni pentru animale.
44 Servicii veterinare; servicii de igien| Õi
frumusete pentru animale; îngrijirea
animalelor, creÕterea, cur|Ûarea Õi
perierea animalelor; toaleta animalelor;
asistenÛ| veterinar|; servicii din
agricultur|, horticultur| Õi silvicultur|.
45 Supravegherea la domiciliu pentru
animalele de companie; plimbarea
animalelor de companie; servicii de
incinerare pentru animale; salvarea
animalelor; servicii juridice; servicii de
securitate pentru protecÛia bunurilor Õi
persoanelor; servicii personale Õi sociale
oferite de terÛi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07620
(151) 07/11/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A.,

Piata Charles De Gaulle nr. 15,
sector 1, 011857, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Tanti Ani
  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ÕtiinÛelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii Õi silviculturii; r|Õini artificiale
în stare brut|, materiale plastice în stare
brut|; îngr|Õ|minte pentru p|mânt;
compoziÛii extinctoare; preparate pentru
c|lire Õi sudura metalelor; produse
chimice destinate conserv|rii alimentelor;

materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaÛi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanÛe de
protecÛie contra ruginii Õi contra
deterior|rii lemnului; materiale colorante;
mordanÛi; raÕini naturale în stare brut|;
metale sub form| de foiÛe Õi sub form| de
pudr| pentru pictori, decoratori, tipografi Õi
artiÕti.
3 Preparate pentru albit Õi alte substanÛe
pentru sp|lat; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi Õlefuire; s|punuri;
parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; produse pentru
îngrijirea dinÛilor.
4 Uleiuri Õi gr|simi industriale; lubrifianÛi;
produse pentru absorbÛia, umezirea Õi
compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) Õi
substanÛe pentru iluminat; lumân|ri Õi fitile
pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice Õi veterinare;
produse igienice pentru medicin|;
substanÛe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d|un|toare;
fungicide, ierbicide.
6 Metale comune Õi aliajele lor; materiale
de construcÛie metalice; construcÛii
transportabile metalice; materiale metalice
pentru c|ile ferate; cabluri Õi fire metalice
neelectrice; produse de l|c|tuÕerie Õi
feronerie metalic|; tuburi metalice; case
de bani; produse metalice necuprinse în
alte clase; minereuri.
7 MaÕini Õi maÕini unelte; motoare (cu
excepÛia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje Õi organe de transmisie
(cu excepÛia celor pentru vehiculele
terestre); instrumente agricole altele decât
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cele acÛionate manual; incubatoare pentru
ou|; distribuitoare automate.
8 Scule Õi instrumente de mân| acÛionate
manual; cuÛite, furculiÛe Õi linguri; arme
albe; aparate de ras.
9 Aparate Õi instrumente ÕtiinÛifice,
nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cânt|rire, de
m|surare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranÛ| (salvare) Õi
didactice; aparate Õi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporÛi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplat|;
case înregistratoare, maÕini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaÛiei Õi
calculatoare; extinctoare.
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare Õi veterinare, membre,
ochi Õi dinÛi artificiali; articole ortopedice;
material de sutur|.
11 Aparate de iluminat, de înc|lzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei Õi instalaÛii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoÛie
terestr|, aerian| sau naval|.
13 Arme de foc; muniÛii Õi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preÛioase Õi aliajele lor Õi
produse din aceste materiale, placate sau
nu necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preÛioase; ciasornic|rie Õi
instrumente pentru m|surarea timpului.
15 Instrumente de muzic|.
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi

(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau invatamint (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, cliÕee.
17 Cauciuc, gutaperc|, gum|, azbest,
mic| Õi produse din aceste materiale
necuprinse în alte clase; produse din
materiale plastice semiprelucrate;
materiale de c|l|f|tuire, etanÕare Õi
izolare; conducte flexibile nemetalice.
18 Piele Õi imitaÛii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase,
piei de animale; geamantane Õi valize;
umbrele, umbrele de soare, bastoane;
bice Õi articole de Õel|rie.
19 Materiale de construcÛie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru
construcÛie, asfalt, smoal|, bitum;
construcÛii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse
(necuprinse în alte clase) din lemn, plut|,
trestie, stuf, rachit|, corn, os, fildeÕ,
fanoane de balen|, solz, ambra, sidef,
spum| de mare, înlocuitori ai tuturor
acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile Õi recipienÛi pentru menaj
sau buc|t|rie (nici din materiale
preÛioase, nici placate); piepteni Õi bureÛi;
perii (cu excepÛia pensulelor); material
pentru perii; material pentru cur|Ûare;
bureÛi metalici; sticl| brut| sau
semiprelucrat| (cu excepÛia sticlei de
construcÛie); sticl|rie, porÛelan Õi faianÛ|,
necuprinse în alte clase.
22 Fringhii, sfori, plase, corturi, prelate,
vele, saci, necuprinse în alte clase;
materiale de umplutur| (cu excepÛia
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cauciucului sau materialelor plastice)
materiale textile fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Úes|turi Õi produse textile, necuprinse
în alte clase; cuverturi de pat Õi de mas|.
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici Õi Õireturi;
nasturi, capse, copci, ace Õi ace cu
g|m|lie; flori artificiale.
27 Covoare, preÕuri, rogojini, linoleum Õi
alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
de sport, necuprinse în alte clase;
deocratiuni (ornamente ) pentru pomul de
Cr|ciun.
29 Carne, peÕte, p|s|ri, vânat; extracte
din carne, fructe Õi legume conservate,
uscate Õi fierte; jeleuri, dulceÛuri,
compoturi; ou|, lapte Õi produse lactate,
uleiuri Õi gr|simi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zah|r, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea; f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine,
produse de patiserie Õi cofet|rie,
îngheÛat| comestibil|; miere, sirop de
melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaÛ|.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
Õi cereale, necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe Õi legume proaspete;
seminÛe, plante Õi flori naturale; alimente
pentru animale; malÛ.
32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe Õi
sucuri de fructe; siropuri Õi alte preparate
pentru fabricarea b|uturilor.
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrite.
35 Publicitate; gestiune afacerilor

comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
36 Asigur|ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de
instalaÛii.
38 TelecomunicaÛii.
39 Transport; ambalare Õi depozitarea
m|rfurilor; organizarea de c|l|torii.
40 Tratament de materiale. 
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercectare industrial|, crearea
Õi dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar|.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igien| Õi de îngrijire a
frumuseÛii pentru oameni sau animale;
servicii de agricultur|, horticultur| Õi de
silvicultur|.
45 Servicii juridice; servicii de siguranÛ|
pentru protejarea bunurilor Õi indivizilor;
servicii personale Õi sociale oferite de
c|tre terÛi destinate s| satisfac| nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07621
(151) 07/11/2014
(732) S.C. PUBLISERV S.R.L., Str.

Aurel Pavel B|nuÛ nr. 7, JudeÛul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENÚ IE DE
PROPRIETATE INTELECTUAL{,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1,
Ap. 4, Sector 4 BUCUREÔTI

(540)

Publiserv
 

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

16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;

produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


