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(210) M 2014 05187
(151) 29/07/2014
(732) SAPEGA LIUDMILA, Str. Ghe.

Ţiţeica nr. 173-177, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AURUM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05200
(151) 29/07/2014
(732) S.C. ELECTROPUTERE S.A., Str.

Calea Bucureşti nr. 80, Jud. Dolj,
200440, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

ELECTROPUTERE Power Provider

(591) Culori revendicate:verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
motoare electrice (altele decât cele pentru
vehicule terestre).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
transformatoare electrice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05222
(151) 29/07/2014
(732) S.C. PEFOC.RO S.R.L., Str.

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

(540)

SEMINEE SIBIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
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(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05223
(151) 29/07/2014
(732) NICOLAU GEORGE DĂNUŢ, Str.

Drumeagului nr. 73, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GIO

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:241521; 270515;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05224
(151) 29/07/2014
(732) S.C. WESTACO S.R.L., Calea

Griviţei nr. 11, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:galben (pantone
116C), albastru (Pantone 294C)

  
(531) Clasificare Viena:241513; 241515;

270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare; carduri grafice; carduri
pentru PC; carduri cu microprocesor; carduri
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imprimate (codificate); carduri imprimate
(magnetice); carduri de memorie; carduri
magnetice codate; carduri bancare codificate;
carduri laser; cititoare de carduri magnetice
codate; cipuri (circuite integrate); cipuri de
calculator; cipuri de siliciu (componente
electronice); cipuri electronice cu circuite
integrate de memorie; cipuri de siliciu; cipuri
de multiprocesor; cipuri semi-conductoare;
module cu cipuri multiple; cipuri ADN;
compact discuri; discuri optice compacte;
discuri compacte video; discuri compacte
laser; discuri compacte înregistrate; discuri
compacte preînregistrate; carcase pentru
compact-discuri; cititoare de compact-discuri;
inscriptoare de discuri compacte; discuri
compacte (audio-video); dispozitive de
înregistrat compact-discuri; cititoare de
compact-discuri folosite la calculatoare;
recipiente de stocare adaptate pentru discuri
compacte; discuri compacte cu lectură laser
(CD-ROM-uri); dispozitive de memorie;
dispozitive de memorie pentru computere;
dispozitive de memorie de firmware;
programe de calculator; carduri magnetice de
plată; carduri de credit magnetice; carduri de
numerar (magnetice); carduri bancare tipărite
(magnetice); carduri bancare (codificate sau
magnetice); dispozitive cititoare de carduri
magnetice codificate; carduri de control al
accesului (codificate sau magnetice); carduri
de memorie cu circuite integrate utilizate
pentru a cânta la instrumente muzicale
electronice; carduri de interfaţă pentru
echipament de procesare a datelor sub formă
de circuite imprimate; carduri de credit
codificate; carduri de plastic codificate;
carduri de numerar (codificate); carduri
bancare tipărite (codificate); carduri de
memorie flash; carduri cu circuite electronice;
cititoare de carduri inteligente; carduri cu
bandă magnetică; carduri de acces codificate;

dispozitive pentru citirea cardurilor; carduri şi
cartele cu cip; carduri de debit codificate
magnetic; adaptoare de carduri pentru
calculator; carduri de extensie pentru
microcalculatoare; carduri de extensie pentru
calculatoare; carduri de plată codificate
magnetic; carduri cu cip electronic codificate;
carduri tipărite pentru numerar (codificate);
cititoare de carduri cu cip; terminale pentru
carduri de credit; carduri de credit codificate
magnetic; carduri de interfaţă pentru
calculatoare; software pentru cititoare de
carduri; carduri cu memorie read only (ROM);
adaptoare pentru carduri de memorie flash;
cititoare de carduri de memorie flash; carduri
RAM (memorie cu acces aleatoriu); cititoare
de carduri pentru cărţi de credit; cartele cu cip
(carduri cu circuite integrate); carduri
codificate folosite la transferul electronic de
fonduri; carduri de memorie pentru aparate de
jocuri video; carduri codificate utilizate în
efectuarea tranzacţiilor la punctele de vânzare;
carduri codificate utilizate pentru tranzacţiile
financiare efectuate prin transfer electronic;
carduri de debit pentru retragerea de numerar
(imprimate, cu bandă magnetică); carduri de
circuite integrate (carduri smart); carduri de
identitate magnetice; circuite integrate.
16 Carduri; carduri educative; carduri de
cadouri; carduri cu mesaje de mulţumire;
carduri cu mostre de culori; carduri de credit
fără codificare magnetică; carduri de debit
fără codificare magnetică; carduri perforate
pentru înregistrarea de programe de
calculator; carduri de acces din plastic,
necodificate şi nemagnetice.
20 Sertare pentru stocarea cartelelor şi a
cardurilor din lemn.
21 Suporturi de carduri cu nume pentru masă.
35 Servicii de carduri de fidelitate;
promovarea de bunuri şi servicii pentru terţi
prin distribuirea de carduri de reduceri;
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promovarea vânzărilor pentru terţi prin
intermediul distribuţiei şi administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiaţi.
36 Servicii de carduri; servicii de carduri
bancare; servicii referitoare la carduri charge
şi carduri de credit; acordare de carduri de
credit; administrare de carduri de credit;
servicii referitoare la carduri de credit şi
carduri de plăţi; verificare de carduri de credit;
servicii de carduri de numerar; servicii
financiare privind cardurile bancare; servicii
financiare privind emiterea de carduri bancare
şi carduri de debit; emisiune de carduri cu
valoare stocată; servicii referitoare la carduri
de debit; servicii de carduri de cecuri bancare;
tranzactii electronice cu carduri de credit;
servicii financiare privind cardurile de credit;
procesare de plăţi prin cardurile charge;
procesarea plăţilor electronice efectuate cu
carduri preplătite; emisiune de carduri de
credit şi debit; servicii de validare de carduri
de debit; servicii de consiliere privind
cardurile de credit; servicii de validare a
cardurilor de credit; servicii de administrare a
cardurilor de credit; servicii financiare pentru
administrarea cardurilor de credit; servicii de
asigurare referitoare la carduri de credit;
procesare de plăţi efectuate prin carduri de
credit; înlocuire de numerar realizată prin
carduri de credit; servicii referitoare la
cardurile care dovedesc garanţia cecurilor;
servicii referitoare la carduri de credit şi de
debit; servicii de procesare a tranzacţiilor cu
carduri de credit; servicii de informaţii
financiare privind cardurile de credit pierdute;
servicii de transfer de bani cu ajutorul
cardurilor electronice; servicii de protecţie şi
înregistrare a cardurilor de credit; servicii
referitoare la carduri de reduceri furnizate
tinerilor pentru călătorie; servicii de informaţii
financiare referitoare la carduri de credit
furate; servicii bancare automate referitoare la

tranzacţiile cu carduri de credit; servicii cu
privire la cardurile de credit şi de numerar;
servicii de administrare a cardurilor cu plată
amânată (charge card); servicii referitoare la
carduri de reduceri furnizate tinerilor în
scopuri culturale; procesarea plăţilor efectuate
prin carduri de credit (de tip charge card);
servicii referitoare la carduri de reduceri
furnizate tinerilor în scopuri de agrement;
procesarea tranzacţiilor cu carduri de credit
(de tip charge card) pentru terţi; închiriere,
dare în chirie şi leasing de echipament pentru
procesarea cardurilor financiare.
38 Servicii de comunicaţii electronice cu
privire la autorizarea cardurilor de credit;
furnizare de servicii de comunicaţii prin
folosirea cartelelor telefonice sau a cardurilor
de debit.
39 Organizare de călătorii sub forma unui
program de bonificare pentru clienţii
cardurilor de credit.
42 Codificare de carduri magnetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05225
(151) 29/07/2014
(732) HOZOC FLORIN, Str. Pechea nr.

10-12, ap. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SCANMED IMAGINI PENTRU VIAŢĂ

(591) Culori revendicate:roşu, orange,
galben, verde deschis, verde închis,
mov
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(531) Clasificare Viena:260105; 270501;
290115;  

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

5 Produse farmaceutice; 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, erbicide, cu excepţia
produselor de uz veterinar. 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice, material de
sutură, cu excepţia produselor de uz veterinar.
35 Activităţi de reprezentare a producătorilor
de produse farmaceutice de uz uman, produse
din plasmă sau alte produse biologice de uz
uman, materiale sanitare şi consumabile
pentru echipamente medicale, echipamente şi
aparatură medicală (organizare de târguri şi
expoziţii cu scop comercial); activităţi de
marketing şi promovare pentru produse
farmaceutice uz uman, produse din plasmă sau
alte produse biologice pentru uz uman,
materiale sanitare şi consumabile pentru
echipamente medicale, echipamente şi
aparatură medicală; activităţi legate de
comercializare, promovare de produse
farmaceutice de uz uman, produse din plasmă
sau alte produse biologice pentru uz uman,
materiale sanitare şi consumabile pentru
echipamente medicale, echipamente şi
aparatură medicală.
39 Activităţi de distribuţie produse
farmaceutice de uz uman, produse din plasmă
sau alte produse biologice pentru uz uman,
materiale sanitare şi consumabile pentru
echipamente medicale, echipamente şi
aparatură medicală.
42 Activităţi de cercetare si dezvoltare de

produse farmaceutice de uz uman, produse din
plasma sau alte produse biologice pentru uz
uman, materiale sanitare şi consumabile
pentru echipamente medicale, echipamente şi
aparatură medicală.
44 Servicii medicale; consiliere farmaceutică;
servicii ale clinicilor medicale; servicii de
asistenţă medicală; centre de sănătate; servicii
prestate de farmacişti pentru elaborarea
reţetelor; închirierea echipamentelor medicale;
consiliere farmaceutică; servicii de
telemedicină; spitale; îngrijire medicală;
servicii de terapie; asistenţă medicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05201
(151) 29/07/2014
(732) MUŞAT GHEORGHE, Bdul.

Aviatorilor nr. 43, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Muşat & Parteners

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitaţii (papetărie), plase
conice din hârtie, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, broşuri,
semne de cărţi, cărţi, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, ambalaje pentru sticle
din carton sau hârtie, funde din hârtie, cutii
pentru stilouri, cutii din carton sau hârtie,
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calendare, carton, carduri, cataloage, creioane
de cărbune, suporturi pentru carnete de cecuri,
agrafe pentru birou, agrafe de bani, ţesături
pentru legătorie, suporturi de hârtie, hârtie de
copiator, învelitoare de hârtie pentru ghivecele
de flori, coperte (papetărie), cuţite pentru
hârtie, dosare pentru documente (articole de
birou), suport de documente (articole de
birou), gravuri, plicuri (papetărie), dosare
(articole de birou), bibliorafturi (papetărie),
stilouri cu cerneală, felicitări, şerveţele din
hârtie, etichete (altele decât din material
textil), tăvi pentru scrisori, reviste (publicaţie
periodică), stilouri de marcare (papetărie),
suporturi pentru pahare de bere, aparate pentru
montarea fotografiilor, ziare, articole de birou
cu excepţia mobilei, hârtie de ambalat, carnete
(papetărie), carnete de scris, foi de hârtie
(papetărie), cutter-e, hârtie cerată, hârtie
pergament, suporturi de paşapoarte, creioane
de grafit, stilouri (articole de birou), creioane,
publicaţii periodice, rame de fotografii,
fotografii, fotografii imprimate, portrete,
timbre de corespondenţă, cărţi poster, poştale,
tipărituri, publicaţii imprimate, caractere de
tipografie, seturi de scris.
35 Informaţii comerciale şi consiliere pentru
c l i en ţ i ; ( f i rmă  pen t ru  cons i l i e r ea
consumatorilor); analiza preţului de achiziţie
; evaluări ale afacerilor; asistenţă în
managementul afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri); consultanţă de
management al personalului; cercetarea
afacerilor; informaţii de afaceri; anchete de
afaceri; investigaţii de afaceri; managementul
afacerilor şi consultaţă de organizare; asistenţă
pentru managementul afacerilor; consultanţă
pentru managementul afacerilor; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); consultanţă

profesională în afaceri; servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor; consultanţă
de management al personalului; servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri);
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri); servicii de
relocare pentru afaceri; cercetarea afacerilor;
consultanţă pentru organizarea afacerii.
36 Analiză financiară; depunerea garanţiilor;
investiţii de fonduri; investiţii de capital;
consultanţă pentru asigurări; management
financiar.
41 Servicii de instruire; servicii educaţionale;
academii (educaţie); publicarea cărţilor;
organizarea şi susţinerea seminarelor;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; antrenament (instruire);
organizarea şi susţinerea seminarilor.
45 Servicii ale agenţiilor de adopţii;
consultanţă pentru proprietatea intelectuală;
managementul drepturilor de autor;
consultanţă în materie de proprietate
intelectuală; servicii de supraveghere a
proprietăţii intelectuale; cercetări juridice;
servicii privind litigiile; managementul
drepturilor de autor; înregistrarea numelor
domeniilor; servicii juridice; mediere; servicii
de soluţionare alternativă a disputelor;
licenţierea software-urilor de computer
(servicii legale); returnarea proprietăţii
pierdute; consultanţă juridică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05226
(151) 29/07/2014
(732) A S O C I AŢ I A  S I S T E M U L

NAŢIONAL DE RECICLARE A
BATERIILOR, Str. Marcel Iancu nr.
3-5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

SNRB sistemul naţional de reciclare a
bateriilor

(591) Culori revendicate:magenta (Pantone
239C), albastru (Pantone 7699C,
291C), gri (cool gray 7C), alb
(Pantone 663C), negru (neutral black
C)

 (531) Clasificare Viena:010512; 241707;
270315; 270504; 290113;  

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

39 Colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor.
40 Managementul colectării, reutilizării,
reciclării şi valorificării deşeurilor.
41 Servicii de educaţie şi instruire prin
organizarea de seminarii, conferinţe, ateliere
de lucru, servicii de divertisment şi activităţi
sportive, toate organizate în vederea
promovării mediului şi responsabilităţii
ecologice.
42 Servicii de cercetare în domeniul protecţiei
mediului; informarea prin intermediul
paginilor web a informaţiilor despre mediu,

conservarea şi responsabilitatea ecologică.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05227
(151) 29/07/2014
(732) ASOCIATIA ENVIRON, Str.

George Bacovia nr. 1, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

ASOCIAŢIA ENVIRON managementul
deşeurilor electronice

 
(531) Clasificare Viena:270515; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Colectarea, transportul şi depozitarea
deşeurilor.
40 Managementul colectării, reutilizării,
reciclării şi valorificării deşeurilor.
41 Servicii de educaţie şi instruire prin
organizarea de seminarii, conferinţe, ateliere
de lucru, servicii de divertisment şi activităţi
sportive, toate organizate în vederea
promovării mediului şi responsabilităţii
ecologice.
42 Servicii de cercetare în domeniul protecţiei
mediului; informarea prin intermediul
paginilor web a informaţiilor despre mediu,
conservarea şi responsabilitatea ecologică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05228
(151) 29/07/2014
(732) VAMPIRES WINE S.R.L., Str.

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

(540)

(591) Culori revendicate:alb, albaştru, roşu,
negru

(531) Clasificare Viena:020301; 020916;
050501; 170217; 290114;  

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

24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05229
(151) 29/07/2014
(732) MOLKEREI ALOIS MULLER

GMBH & CO. KG, Zollerstrasse 7,
86850, ARETSRIED GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

müller

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:011521; 080301;

110308; 250119; 260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate; zer, unt,
brânzeturi, brânzeturi albe proaspete, frişcă,
smântână, lapte condensat, iaurt, lapte bătut,
smântână (creme fraiche), caş, lapte acru,
kefir (băutură din lapte), spumă, jeleu, lapte
praf alimentar, băuturi nealcoolice cu lapte şi
băuturi mixte cu lapte (predominant din lapte),
băuturi cu lapte şi băuturi mixte cu lapte care
conţin cafeină (predominant din lapte),
amestecuri tartinabile cu conţinut de grăsime,
cazeină şi lapte praf toate de uz alimentar;
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RO-permeat (produse din zer), preparate din
musli, constând în principal din smântână,
lapte bătut, lapte acru, iaurt, chefir, brânză
quark, şi cu adaos de fructe şi/sau cereale
preparate; deserturi gata preparate constând
din lapte, lapte bătut, iaurt, brânză quark şi
frişcă şi cu adaos de verdeţuri şi/sau fructe
şi/sau cereale preparate.
30 Cafea, băuturi pe bază de cafea; cacao,
băuturi pe bază de cacao; băuturi pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de cacao cu lapte;
băuturi pe bază de cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutură); mousse de ciocolată, budincă
rece de orez cu lapte; budincă de gris;
budincă; îngheţată şi gheaţă comestibilă,
inclusiv sorbete (produse îngheşate) şi iaurt
congelat (îngheţată, dulciuri)).
32 Ape (băuturi), ape minerale (băuturi), ape
de masă, sifon; ape gazoase; băuturi
non-alcoolice, limonade, băuturi izotonice,
băuturi energizante, băuturi pe bază de zer,
sorbeturi (băuturi); băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, nectare de fructe (non-alcoolic),
sucuri de legume (băuturi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05230
(151) 29/07/2014
(732) MOLKEREI ALOIS MULLER

GMBH & CO. KG, Zollerstrasse 7,
86850, ARETSRIED GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

müller

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:011521; 080301;

250119; 260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate; zer, unt,
brânzeturi, brânzeturi albe proaspete, frişcă,
smântână, lapte condensat, iaurt, lapte bătut,
smântână (creme fraiche), caş, lapte acru,
kefir (băutură din lapte), spumă, jeleu, lapte
praf alimentar, băuturi nealcoolice cu lapte şi
băuturi mixte cu lapte (predominant din lapte),
băuturi cu lapte şi băuturi mixte cu lapte care
conţin cafeină (predominant din lapte),
amestecuri tartinabile cu conţinut de grăsime,
cazeină şi lapte praf toate de uz alimentar;
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RO-permeat (produse din zer), preparate din
musli, constând în principal din smântână,
lapte bătut, lapte acru, iaurt, chefir, brânză
quark, şi cu adaos de fructe şi/sau cereale
preparate; deserturi gata preparate constând
din lapte, lapte bătut, iaurt, brânză quark şi
frişcă şi cu adaos de verdeţuri şi/sau fructe
şi/sau cereale preparate.
30 Cafea, băuturi pe bază de cafea; cacao,
băuturi pe bază de cacao; băuturi pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de cacao cu lapte;
băuturi pe bază de cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutură); mousse de ciocolată, budincă
rece de orez cu lapte; budincă de gris;
budincă; îngheţată şi gheaţă comestibilă,
inclusiv sorbete (produse îngheşate) şi iaurt
congelat (îngheţată, dulciuri)).
32 Ape (băuturi), ape minerale (băuturi), ape
de masă, sifon; ape gazoase; băuturi
non-alcoolice, limonade, băuturi izotonice,
băuturi energizante, băuturi pe bază de zer,
sorbeturi (băuturi); băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, nectare de fructe (non-alcoolic),
sucuri de legume (băuturi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05231
(151) 29/07/2014
(732) MOLKEREI ALOIS MULLER

GMBH & CO. KG, Zollerstrasse 7,
86850, ARETSRIED GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

müller

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:020901; 080301;

250119; 260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate; zer, unt,
brânzeturi, brânzeturi albe proaspete, frişcă,
smântână, lapte condensat, iaurt, lapte bătut,
smântână (creme fraiche), caş, lapte acru,
kefir (băutură din lapte), spumă, jeleu, lapte
praf alimentar, băuturi nealcoolice cu lapte şi
băuturi mixte cu lapte (predominant din lapte),
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băuturi cu lapte şi băuturi mixte cu lapte care
conţin cafeină (predominant din lapte),
amestecuri tartinabile cu conţinut de grăsime,
cazeină şi lapte praf toate de uz alimentar;
RO-permeat (produse din zer), preparate din
musli, constând în principal din smântână,
lapte bătut, lapte acru, iaurt, chefir, brânză
quark, şi cu adaos de fructe şi/sau cereale
preparate; deserturi gata preparate constând
din lapte, lapte bătut, iaurt, brânză quark şi
frişcă şi cu adaos de verdeţuri şi/sau fructe
şi/sau cereale preparate.
30 Cafea, băuturi pe bază de cafea; cacao,
băuturi pe bază de cacao; băuturi pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de cacao cu lapte;
băuturi pe bază de cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutură); mousse de ciocolată, budincă
rece de orez cu lapte; budincă de gris;
budincă; îngheţată şi gheaţă comestibilă,
inclusiv sorbete (produse îngheşate) şi iaurt
congelat (îngheţată, dulciuri)).
32 Ape (băuturi), ape minerale (băuturi), ape
de masă, sifon; ape gazoase; băuturi
non-alcoolice, limonade, băuturi izotonice,
băuturi energizante, băuturi pe bază de zer,
sorbeturi (băuturi); băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, nectare de fructe (non-alcoolic),
sucuri de legume (băuturi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05232
(151) 29/07/2014
(732) S.C. WESTACO S.R.L., Calea

Griviţei nr. 11, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WESTACO

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116C), albastru (Pantone 294C)

(531) Clasificare Viena:241513; 270506;
270511; 290112;  

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

9 Carduri laser; carduri grafice; carduri
bancare codificate; carduri magnetice codate;
carduri de memorie; carduri imprimate
(magnetice); carduri imprimate (codificate);
carduri cu microprocesor; carduri pentru PC;
carduri de credit codificate; carduri de plastic
codificate; carduri de numerar (codificate);
carduri bancare tipărite (codificate); carduri
magnetice de plată; carduri de memorie flash;
carduri cu circuite electronice; cititoare de
carduri inteligente; carduri de credit
magnetice; carduri de numerar (magnetice);
carduri cu bandă magnetică; carduri de acces
codificate; carduri bancare tipărite
(magnetice); dispozitive pentru citirea
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cardurilor; carduri şi cartele cu cip; carduri de
debit codificate magnetic; adaptoare de
carduri pentru calculator; carduri de extensie
pentru microcalculatoare; carduri de extensie
pentru calculatoare; carduri de plată codificate
magnetic; carduri cu cip electronic codificate;
carduri tipărite pentru numerar (codificate);
carduri bancare (codificate sau magnetice);
cititoare de carduri cu cip; terminale pentru
carduri de credit; cititoare de carduri
magnetice codate; carduri de credit codificate
magnetic; carduri de interfaţă pentru
calculatoare; software pentru cititoare de
carduri; carduri cu memorie read only (ROM);
adaptoare pentru carduri de memorie flash;
cititoare de carduri de memorie flash;
dispozitivie cititoare de carduri magnetice
codificate; carduri RAM (memorie cu acces
aleatoriu); cititoare de carduri pentru cărţi de
credit; cartele cu cip (carduri cu circuite
integrate); carduri de control al accesului
(codificate sau magnetice); carduri codificate
folosite la transferul electronic de fonduri;
carduri de memorie pentru aparate de jocuri
video; carduri codificate utilizate în efectuarea
tranzacţiilor la punctele de vânzare; carduri
codificate utilizate pentru tranzacţiile
financiare efectuate prin transfer electronic;
carduri de debit pentru retragerea de numerar
(imprimate, cu banda magnetică); carduri de
memorie cu circuite integrate utilizate pentru
a cânta la instrumente muzicale electronice;
carduri de interfaţă pentru echipament de
procesare a datelor sub formă de circuite
imprimate; aparate pentru punctele de
vânzare; terminale pentru puncte de vânzare;
cărţi de credit; cărţi de credit magnetice; cărţi
de credit cu bandă magnetică; programe de
calculator pentru aspecte financiare; software
de calculator legat de istoricul financiar;
terminale de plată, dispozitive de distribuire şi
sortare a banilor; 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;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; discuri compacte, DVD-uri şi alte
suporturi digitale de înregistrare; mecanisme
pentru aparate cu preplată; case de marcat,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
de calculator; extinctoare; software de
calculator pentru crearea de modele
financiare; software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice; software de
calculator pentru creare de seturi de caractere
şi fonturi; software de calculator pentru
crearea de baze de date consultabile care
cuprind informaţii şi date; componente
hardware cu memorie; hardware pentru
comunicarea de date; hardware de calculator
pentru telecomunicaţii; hardware pentru reţele
de calculatoare; calculatoare şi hardware de
calculator; servere de comunicaţii (hardware
de calculator); componente hardware pentru
WAN (reţele private virtuale]; hardware
pentru server de acces la reţea; hardware
pentru LAN (reţea locală de operare];
componente hardware pentru WAN (reţea
zonă extinsă); hardware de calculator folosit la
ingineria de software asistată de calculator.
16 Carduri; carduri educative; carduri de
cadouri; carduri cu mesaje de mulţumire;
carduri cu mostre de culori; carduri de credit
fără codificare magnetică; carduri de debit
fără codificare magnetică; carduri perforate
pentru înregistrarea de programe de
calculator; prese neelectrice pentru cărţi de
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credit; prese de imprimat cărţi de credit
(neelectrice); 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; manuale
de referinţă pentru componente hardware;
carduri de acces din plastic, necodificate şi
nemagnetice.
20 Sertare pentru stocarea cartelelor şi a
cardurilor din lemn.
21 Suporturi de carduri cu nume pentru masă;
perii (cu excepţia pensulelor); material pentru
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie).
35 Servicii de carduri de fidelitate;
promovarea de bunuri şi servicii pentru terţi
prin distribuirea de carduri de reduceri;
promovarea vânzărilor pentru terţi prin
intermediul distribuţiei şi administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiaţi;
promovarea vânzărilor; vânzare la licitaţie;
vânzare prin licitatie publică; consultanţă
privind promovarea vânzărilor; promovarea
vânzărilor pentru terţi; consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare;
închiriere de standuri de vânzare; vânzare prin
licitaţie a vehiculelor; informaţii despre
metode de vânzare; furnizare de analize de
vânzări; desfăşurare de vânzări prin licitaţie;
organizare de vânzari prin licitatie; închiriere
de automate de vânzare; promovarea
vânzărilor pentru terţi; demonstraţie de
vânzare (pentru terţi); servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier;

consultanţă privind vânzarea de firme; servicii
de promovare a vânzărilor; servicii de
gestionare a vânzărilor; urmărirea volumului
de vânzări pentru terţi; marketing financiar;
elaborarea situaţiilor financiare; întocmirea
situaţiilor financiare; întocmire de situaţii
financiare profesionale; servicii de publicitate
privind serviciile financiare; consultanţă în
domeniul afacerilor privind reorganizarea
financiară; întocmire şi analiză de situaţii
financiare pentru afaceri; întocmirea
computerizată a statelor de plată; întocmirea
statelor de plată (pentru terţi); asistenţă la
întocmirea statelor de plată; publicitate online;
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; oferte pentru licitaţii online
în numele terţilor; furnizarea unui catalog
online cu informaţii comerciale pe internet;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online; servicii de vânzare prin
licitaţii online prin internet; promovare online
de reţele informatizate şi pagini web;
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii; servicii de abonamente la
publicaţii online, pentru terţi; publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice; servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare;
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet; servicii comerciale online în
cadrul cărora vânzătorul publică produsele
care urmează a fi licitate, iar licitaţia are loc
pe internet; publicitate prin bannere; agenţii
de publicitate; promovarea afacerii
(publicitate); servicii de publicitate;
publicitate şi reclamă; publicitate în
cinematografe; publicitate şi marketing;
organizarea de publicitate; publicitate prin
corespondenţă; consultanţă  privind
publicitatea; publicitate cu răspuns direct;
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servicii de publicitate exterioară; publicitate
pentru pelicule cinematografice; publicitate pe
peliculă  c inematografică ;  servici i
promoţionale de publicitate; promovare
(publicitate) de călătorii; promovare
(publicitate) de concerte; publicitate directă
prin poştă; publicitate directă prin
corespondenţă; consultanţă  privind
publicitatea comercială; publicitate radio şi de
televiziune; publicitate promoţională
desfăşurată prin telefon; servicii de planificare
pentru publicitate; servicii de agenţie de
publicitate; servicii de publicitate de exterior;
consultanţă în publicitate şi marketing;
servicii de promovare şi publicitate;
publicitate pentru terţi pe internet; servicii de
publicitate şi reclamă; servicii de publicitate
în presă; servicii de publicitate şi marketing;
servicii de editare de publicitate; publicitate în
vederea recrutării personalului; publicitate
pentru recrutare de personal; cercetare de
piaţă pentru publicitate; servicii de reclamă şi
publicitate; servicii de cercetare privind
publicitatea; consultanţă privind publicitatea
în presă; furnizare de informaţii privind
publicitatea; difuzarea de date privind
publicitatea; colectarea de informaţii privind
publicitatea; servicii de informaţii privind
publicitatea; consultanţă în afaceri privind
publicitatea; consultanţă pentru afaceri privind
publicitatea; servicii de consultanţă privind
publicitatea; servicii de asistenţă privind
publicitatea; pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate; publicitate în
reviste, broşuri şi ziare; servicii de publicitate
privind industria turismului; întocmirea de
texte de publicitate comercială; servicii de
publicitate furnizate prin internet; servicii de
publicitate furnizate pe internet; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; servicii
de publicitate pentru promovarea comerţului
electronic; publicitate prin intermediul

reţelelor de telefonie mobilă; publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afişare;
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate; publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare; analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate; publicitate
on-line într-o reţea informatizată; servicii de
creare de mărci (publicitate şi promovare);
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări; publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse; pregătire de liste de
adrese poştale pentru servicii de publicitate
directă  pr in poş tă  (cu excep ţ ia
comercializării); furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi online pe internet;
publicitate şi promoţii de vânzări legate de
bunurile şi serviciile furnizate şi comandate
prin intermediul telecomunicaţiilor sau al
serviciilor electronice; publicitate pentru
produsele altor comercianţi, care dau
posibilitatea clienţilor să vadă şi să compare
comod serviciile oferite de respectivii
comercianţi; publicitate pentru bunurile şi
serviciile altor comercianţi, care dau
posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi să
compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianţi; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
36 Servicii de carduri; servicii de carduri
bancare; servicii referitoare la carduri charge
şi carduri de credit; acordare de carduri de
credit; administrare de carduri de credit;
servicii referitoare la carduri de credit şi
carduri de plăţi; verificare de carduri de credit;
servicii de carduri de numerar; servicii
financiare privind cardurile bancare; servicii
financiare privind emiterea de carduri bancare
şi carduri de debit; emisiune de carduri cu
valoare stocată; servicii referitoare la carduri
de debit; servicii de carduri de cecuri bancare;
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tranzacţii electronice cu carduri de credit;
servicii financiare privind cardurile de credit;
procesare de plăţi prin cardurile charge;
procesarea plăţilor electronice efectuate cu
carduri preplătite; servicii de validare de
carduri de debit; servicii de consiliere privind
cardurile de credit; servicii de validare a
cardurilor de credit; servicii de administrare a
cardurilor de credit; servicii financiare pentru
administrarea cardurilor de credit; servicii de
asigurare referitoare la carduri de credit;
procesare de plăţi efectuate prin carduri de
credit; înlocuire de numerar realizată prin
carduri de credit; servicii referitoare la
cardurile care dovedesc garanţia cecurilor;
servicii referitoare la carduri de credit şi de
debit; servicii de procesare a tranzacţiilor cu
carduri de credit; servicii de informaţii
financiare privind cardurile de credit pierdute;
servicii de transfer de bani cu ajutorul
cardurilor electronice; servicii de protecţie şi
înregistrare a cardurilor de credit; servicii
referitoare la carduri de reduceri furnizate
tinerilor pentru călătorie; servicii de informaţii
financiare referitoare la carduri de credit
furate; servicii bancare automate referitoare la
tranzacţiile cu carduri de credit; servicii cu
privire la cardurile de credit şi de numerar;
servicii de administrare a cardurilor cu plata
amânată (charge card); servicii referitoare la
carduri de reduceri furnizate tinerilor în
scopuri culturale; procesarea plăţilor efectuate
prin carduri de credit (de tip charge card);
servicii referitoare la carduri de reduceri
furnizate tinerilor în scopuri de agrement;
procesarea tranzacţiilor cu carduri de credit
(de tip charge card) pentru terţi; închiriere,
dare în chirie şi leasing de echipament pentru
procesarea  cardur i lo r  f inanc ia re ;
intermedierea vânzării de împrumuturi;
acordare de finanţare pentru vânzări;
cumpărare şi vânzare de valută; servicii de

cărţi de credit; emitere de cărţi de credit;
servicii ale birourilor de credit; emisiune de
scrisori de credit; servicii de credit pentru
călătorii; servicii de raport de credit; servicii
de rating de credit; servicii de informaţii
referitoare la credit; emisiune de carduri de
credit şi debit; management financiar;
brokeraj financiar; asistenţă financiară;
cercetare financiară; studii financiare;
informaţii financiare; previziuni financiare;
analiză financiară; schimburi financiare;
evaluare financiară; estimări financiare;
tranzacţii financiare; servicii financiare;
operaţiuni financiare; investiţii financiare;
planificare financiară şi management
financiar; managementul riscului financiar;
gestiunea portofoliului financiar; analiză
economică financiară; gestiunea fondurilor
financiare; planificare financiară personală;
anal iză  f inanciară  computer izată ;
administrarea afacerilor financiare;
managementul pierderilor financiare;
gestiunea activelor financiare; consultanţă
financiară  corporatistă;  procesarea
informaţiilor financiare; evaluarea activelor
financiare; elaborarea rapoartelor financiare;
pregătirea rapoartelor financiare; servicii
financiare personale; servicii financiare
computerizate; activităţi bancare financiare;
managementul financiar al fondurilor;
cercetare în domeniul financiar; management
financiar pentru afaceri; consultaţii în
domeniul financiar; management financiar al
companiilor; servicii de gestiune financiară;
consiliere financiară privind investiţiile;
brokeraj de investiţii financiare; servicii de
cercetare financiară; monitorizare de portofolii
financiare; management riscului (activităţi
financiare); realizare de tranzacţii financiare;
organizare de tranzacţii financiare; servicii de
informare financiară; servicii de analiză
financiară; servicii de schimburi financiare;
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informaţii şi evaluări financiare; gestiunea
financiară a întreprinderii; servicii financiare
privind patrimoniul; servicii de reprezentare
financiară; servicii financiare privind
asigurarea; colectare de informaţii financiare;
gestiune financiară prin internet; furnizare de
garanţii financiare; servicii de consultanţă
financiara; subscrieri de asigurări financiare;
servicii financiare de plată; servicii financiare
privind investiţiile; servicii de tranzacţionare
financiară; pregătirea rapoartelor şi analizelor
financiare; servicii de cercetare economică
(financiară); servicii pentru executarea
tranzacţiilor financiare; servicii financiare
efectuate cu cardul; comercializarea de
mărfuri (servicii financiare); consultanţă
privind managementul riscului (financiară);
servicii computerizate de consultanţă
financiară; servicii financiare, monetare şi
bancare; servicii de management al riscului
financiar; servicii de consiliere şi management
financiar; servicii de consultanţă privind
strategiile financiare; servicii de evaluare a
riscului financiar; colectarea la domiciliu a
plătilor financiare; servicii financiare privind
vânzarea de proprietăţi; servicii de consiliere
financiară pentru companii; evaluări şi
estimări financiare de proprietăţi; servicii
financiare pentru achiziţionarea de vehicule;
servicii de cercetare economică şi financiară;
servicii de brokeraj privind instrumentele
financiare; servicii de cercetare şi informaţii
financiare; servicii financiare bancare pentru
retragerea banilor; furnizare de informaţii
privind serviciile financiare; servicii bancare
financiare pentru persoane particulare;
gestiunea financiară a conturilor în numerar;
servicii financiare referitoare la asigurarea
autovehiculelor; servicii de brokeraj pe pieţele
financiare; servicii de consiliere financiară
privind impozitele; servicii de baze de date
financiare; gestiune financiară cu privire la

investiţii; servicii financiare privind
vehiculele cu motor; servicii de recuperare a
informaţiilor financiare; servicii de informaţii
despre piaţa financiară; estimări financiare
(asigurări, bănci, proprieţăţi imobiliare);
servicii financiare privind achiziţionarea de
proprietăţi; servicii financiare privind
acordarea de împrumuturi; servicii de
consiliere privind investiţiile financiare;
servicii de consultanţă privind investiţiile
financiare; servicii de tranzacţii financiare
privind dobânzile; furnizare de informaţii
financiare referitoare actiuni; servicii
caritabile, şi anume servicii financiare;
servicii financiare în domeniul împrumuturilor
băneşti; servicii de analiză şi cercetare
financiară; servicii pentru lichidarea unei
întreprinderi (financiare); servicii de evaluare
a garanţiilor financiare; servicii financiare
privind tranzacţionarea de acţiuni; servicii de
consiliere privind planificarea financiară;
informaţii financiare furnizate prin mijloace
electronice; servicii de compensare şi
decontare financiară; organizare de studii de
fezabilitate financiară; servicii de management
de investiţii financiare; agenţii pentru
schimbul de operaţiuni financiare; estimări
financiare pentru costuri de reparaţii; servicii
financiare bancare pentru depunerea banilor;
furnizare de informaţii privind conturile
(financiare); servicii financiare furnizate
societăţilor în parteneriat; evaluare financiară
şi rapoarte de credit; înregistrare de tranzacţii
financiare între părţi; managementul financiar
al societăţilor de tip holding; servicii de
consiliere privind managementul riscului
(financiar); servicii financiare pentru
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare;
servicii de consultanţă financiară şi de
investiţii; servicii de consiliere financiară
furnizate pentru bancheri; servicii de
consiliere în domeniul investiţiilor financiare;
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consultanţă financiară şi consultanţă în
domeniul asigurărilor; servicii financiare
pentru garantarea fondurilor pentru terţi;
tranzacţii şi transferuri financiare, servicii de
plată; servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară; servicii financiare
referitoare la plăţi în numerar; servicii de
înregistrare automată pentru tranzacţii
financiare; consultanţă financiară privind
cumpărarea şi vânzarea de afaceri; furnizare
de informaţii financiare prin terminale de
calculator; servicii de plată electronică;
servicii de plată automatizată; plată automată
de conturi; gestionarea ordinelor de plată
programate; servicii de plată a pensiilor;
servicii de plată la distanţă; servicii de plată a
facturilor; servicii de plată în numerar; servicii
pentru tranzacţii de plată cu cardul; servicii de
informaţii privind plata automatizată de
conturi; servicii bancare cu numerar, cec şi
ordine de plată; servicii de plată a facturilor
prin intermediul site-urilor de internet; servicii
de card bancar, card de credit, card de debit şi
card pentru plată electronică; servicii de
informare în domeniul finanţelor, furnizate
online prin intermediul unei baze de date
computerizate sau prin internet; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
37 Reparaţii de hardware de calculator;
întreţinere şi reparaţii de hardware;
întreţinerea de hardware de computer;
instalare şi reparaţii de hardware de
calculator; întreţinere şi reparaţii de hardware
de calculator; servicii de întreţinere pentru
hardware de calculator; instalare, întreţinere şi
reparaţii de componente hardware de
calculator; instalare hardware de calculator şi
a aparatelor de telecomunicaţii, întreţinere şi
reparare.
38 Servicii de comunicaţii electronice cu
privire la autorizarea cardurilor de credit;

furnizare de servicii de comunicaţii prin
folosirea cartelelor telefonice sau a cardurilor
de debit; servicii de telecomunicaţii între
instituţii financiare; servicii de comunicaţii
prin telefoane cu plată; servicii de comunicare
online; transmisie de informaţii online;
furnizarea de forumuri online; transmisia de
felicitări electronice online; furnizarea unui
avizier interactiv online; furnizare de servicii
de comunicaţii online; servicii online, şi
anume expediere de mesaje; transmiterea
documentelor online printr-o reţea globală de
calculatoare; furnizarea accesului la o reţea
electronică online pentru recuperarea de
informaţii; furnizare de forumuri online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare; furnizare de servere online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare; furnizarea de buletine
informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare; telecomunicaţii.
39 Organizare de călătorii sub formă unui
program de bonificare pentru clienţii
cardurilor de credit; transport; ambalarea şi
depozitarea mărfurilor; organizarea de
călătorii.
41 Formare în vânzări (instruire); servicii de
instruire în vânzări; formarea personalului
financiar; servicii de jocuri online; publicare
de cărţi şi periodice electronice online;
furnizare de informaţii şi ştiri online în
domeniul formării profesionale; servicii
educative online prin baze de date
informatice, internet sau extranet; furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator; furnizare de baze de
date informatice online în domeniul jocurilor
de calculator; servicii specifice galeriilor de
artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicaţii; servicii de bibliotecă online,
şi anume furnizare de servicii de bibliotecă
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electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii şi imagini printr-o reţea online de
calculatoare; furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate; informaţii cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet;
educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; instruire în materie de
hardware de calculator; cursuri de pregătire cu
privire la hardware de calculator.
42 Codificare de carduri magnetice; găzduire
de conţinut digital, şi anume jurnale şi bloguri
online; creare de pagini web stocate electronic
pentru servicii online şi pe internet; prestare
de servicii de asistenţă online pentru
utilizatorii de programe de calculator; servicii
de administrare de site-uri web şi hosting
online pentru terţi; furnizare de acces
temporar la un software online, care nu poate
fi descărcat, în vederea utilizării în procesele
de editare şi imprimare; furnizare de acces
temporar la program software care nu poate fi
descărcat pentru crearea şi publicarea de
jurnale şi bloguri personale online; crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator; creare de software; creare,
întreţinere şi adaptare de software; creare,
întreţinere şi modernizare de software de
calculator; creare şi dezvoltare de hardware şi
software de calculator; proiectare de
hardware; proiectare de hardware de
calculator; dezvoltarea hardware-ului pentru
computere; închirieri de hardware şi software;
proiectare şi dezvoltare de hardware de
calculator; proiectare de hardware pentru
prelucrarea semnalelor digitale; consultanţă în
domeniul hardware-ului de calculator;
consultanţă în materie de hardware de
calculator; servicii de proiectare de hardware
de calculator; personalizare de hardware şi
software de calculator; închirieri de hardware

şi software pentru calculatoare; închirierea
hardware-ului şi facilităţilor pentru calculator;
dezvoltare de componente hardware pentru
procesarea semnalului digital; proiectare de
hardware de calculator pentru industriile
producătoare; consultanţă în domeniul
hardware şi software de calculator; servicii de
consiliere privind hardware-ul de calculator;
proiectare de hardware pentru operatori audio
şi video; rezervarea problemelor de hardware
şi software pentru computere; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea hardware-ului
pentru computere; servicii de proiectare în
domeniul hardware-ului de calculator;
dezvoltare de componente hardware pentru
operatorii video şi audio; consultanţă în
materie de proiectare de hardware de
calculator; servicii de consultanţă în materie
de hardware de calculator; dezvoltare de
hardware de calculator pentru jocuri pe
calculator; proiectare de hardware pentru
prelucrarea şi distribuirea conţinuturilor
media; proiectare de hardware pentru stocarea
şi recuperarea datelor multimedia; proiectare
de hardware pentru comprimarea şi
decomprimarea conţinuturilor multimedia;
servicii de proiectare privind componentele
hardware şi software de calculator; închirieri
de hardware de calculator şi aparate periferice
pentru calculator; dezvoltare de componente
hardware pentru compresia şi decompresia
conţinutului multimedia; servicii de
consultanţă profesională în materie de
hardware de calculator; servicii de consiliere
şi consultanţă privind hardware-ul de
calculator; dezvoltare de componente
hardware pentru stocarea şi recuperarea
datelor multimedia; dezvoltare de componente
hardware pentru procesarea şi distribuirea
conţinutului multimedia; servicii de cercetare
şi consultanţă privind hardware-ul de
calculator; servicii de consultanţă în materie
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de hardware şi software de calculator; servicii
de consultanţă în materie de proiectare de
hardware de calculator; consultanţă şi
consiliere în materie de hardware şi software
de calculator; proiectare şi dezvoltare de
software şi hardware pentru amplificarea şi
transmiterea semnalelor; studii de proiecte
tehnice în domeniul hardware-ului şi
software-ului de calculator; realizarea de
studii de fezabilitate privind hardware-ul şi
software-ul de calculator; proiectare de
hardware pentru conversia datelor şi a
conţinuturilor multimedia între diferite
protocoale; dezvoltare de componente
hardware pentru conversia de date şi conţinut
multimedia între diferite protocoale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05233
(151) 29/07/2014
(732) MOLKEREI ALOIS MULLER

GMBH & CO. KG, Zollerstrasse 7,
86850, ARETSRIED GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

müller

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:020901; 250119;

260418; 290113;  

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

29 Lapte şi produse lactate; zer, unt,
brânzeturi, brânzeturi albe proaspete, frişcă,
smântână, lapte condensat, iaurt, lapte bătut,
smântână (creme fraiche), caş, lapte acru,
kefir (băutură din lapte), spumă, jeleu, lapte
praf alimentar, băuturi nealcoolice cu lapte şi
băuturi mixte cu lapte (predominant din lapte),
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băuturi cu lapte şi băuturi mixte cu lapte care
conţin cafeină (predominant din lapte),
amestecuri tartinabile cu conţinut de grăsime,
cazeină şi lapte praf toate de uz alimentar;
RO-permeat (produse din zer), preparate din
musli, constând în principal din smântână,
lapte bătut, lapte acru, iaurt, chefir, brânză
quark, şi cu adaos de fructe şi/sau cereale
preparate; deserturi gata preparate constând
din lapte, lapte bătut, iaurt, brânză quark şi
frişcă şi cu adaos de verdeţuri şi/sau fructe
şi/sau cereale preparate.
30 Cafea, băuturi pe bază de cafea; cacao,
băuturi pe bază de cacao; băuturi pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de cacao cu lapte;
băuturi pe bază de cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutură); mousse de ciocolată, budincă
rece de orez cu lapte; budincă de gris;
budincă; îngheţată şi gheaţă comestibilă,
inclusiv sorbete (produse îngheşate) şi iaurt
congelat (îngheţată, dulciuri)).
32 Ape (băuturi), ape minerale (băuturi), ape
de masă, sifon; ape gazoase; băuturi
non-alcoolice, limonade, băuturi izotonice,
băuturi energizante, băuturi pe bază de zer,
sorbeturi (băuturi); băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, nectare de fructe (non-alcoolic),
sucuri de legume (băuturi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05202
(151) 29/07/2014
(732) 23 COMMUNICATIONS IDEAS

S.R.L., Str. Nicolae Iorga nr. 13, corp
A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MESERII PENTRU ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:270110; 270111;

270116; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor:
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05203
(151) 29/07/2014
(732) ORKLA FOODS ROMANIA S.A.,

Str. Copilului nr. 14-18, et. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Matinal pentru sandvişuri

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

 (531) Clasificare Viena:090110; 270502;
270507; 270508; 290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05205
(151) 29/07/2014
(732) S.C. CONFORT SERVICE S.R.L.,

Str. Valea Oltului nr. 37-41, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANGHEL-RESIDENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05204
(151) 29/07/2014
(732) S . C .  D I R E C T O R I E S

MANAGEMENT SYSTEMS
S.R.L., Bdul. Iuliu Maniu nr. 20, bl.
15A+B, sc. A, et. 8, ap.48, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROLOCAL

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:011515; 270315;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05207
(151) 29/07/2014
(732) S.C. CONTEC FOODS S.R.L., Sos.

Bucuresti-Urziceni nr. 89, cam. 1-5,
et. 1, Jud. ILFOV, , AFUMATI
ROMANIA 

(540)

MIMI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine,patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri,
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05206
(151) 29/07/2014
(732) S.C. CARDINAL COM S.R.L., Str.

Republicii nr. 12, Judeţul Teleorman,
, ROŞIORI DE VEDE ROMANIA 

(540)

G GINA CAS

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05208
(151) 29/07/2014
(732) S.C. MASS MEDIA ROMÂNIA DE

MÂINE S.R.L., Str. Oţetari nr. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIESTA SHOW

  
(531) Clasificare Viena:260422; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05210
(151) 29/07/2014
(732) TRENDY INTERNATIONAL

INVESTMENT LIMITED, Str. Unit
C17/F, Silvercorp Int'l Tower, Nathan
Road, KL, nr. 713, , HONG KONG
HONG-KONG 

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Turturele nr. 48, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

FIVE PLUS

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

clase:
18 Poşete; rucsacuri; portofele de buzunar;
sacoşe pentru cumpărături; genţi; valize;
portchei (articole de pielărie); raniţe; genţi
(huse) speciale pentru îmbrăcăminte pentru
călătorie; genţi pentru sport; umbrele; imitaţii
de piele; garnituri din piele pentru mobilă;
curele din piele; bastoane; articole de şelărie;
maţ pentru cârnaţi.
25 Articole de îmbrăcăminte; pantaloni; haine
de stradă; tricoturi (îmbrăcăminte); geci; fuste;
maiouri de corp; paltoane; jachete; articole de
îmbrăcăminte  d in  p ie le ;  b lănur i
(îmbrăcăminte); tricouri; slipi; chiloţi; lenjerie
de corp; pijamale; captuşeli confecţionate
(piese vestimentare); haine de lucru
(îmbrăcăminte); pufoaice; haine pentru copii;
trusouri (articole de îmbrăcăminte); short
bărbătesc de baie; costume de baie întregi;
costume de ploaie; încălţăminte pentru munte;
articole de încălţăminte; cizme; ghete; cizme
cu şireturi; cizme înalte; papuci de casa;
sandale; încălţăminte de sport; sepci (articole
de îmbrăcăminte); articole pentru acoperirea
capului; tricotaje; soşete; manuşi (articole de
îmbrăcăminte); şaluri; cravate; eşarfe;
papioane; supieuri (barete pentru fixarea sub
talpă a pantalonilor); rochii de mireasă;
cămaşi; sutiene şi brasiere; centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte); sfite
preoţeşti; fulare; văluri (îmbrăcăminte);
podoabe purtate de preoţii catolici pe braţul
stâng în timpul liturghiei (îmbrăcăminte); caşti
de duş; maşti pentru ochi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05211
(151) 29/07/2014
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EDULCOREM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05209
(151) 29/07/2014
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BENEOSMIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05219
(151) 29/07/2014
(732) SIGURAMA ASISTENT IN

BROKEFRAJ, Splaiul Unirii nr. 45,
bl. M15, ap. 46, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

sigurama.ro

(591) Culori revendicate:gri (pantone 432
C), verde (pantone 7489 C)

 
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Administrarea de asigurări de grup; agenţii
de asigurări de viaţă; servicii de încheiere de
asigurări; servicii de societăţi de asigurări;
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii de
brokeraj de asigurări; asigurări cu privire la
proprietăţi; furnizarea de asigurări de vacanţă;
asigurări de raspundere civilă profesională;
subscriere de asigurări contra incendiului;
administrarea de portofolii de asigurări;
subscriere de asigurări de accidente maritime;
asigurări referitoare la costurile asistenţei
juridice; subscriere de asigurări contra
incendiilor maritime; acordare de asigurări
pentru garantarea echipamentelor; estimări
financiare (asigurări, bănci, proprietăţi
imobiliare); servicii actuariale în materie de
asigurări; acordare de asigurări pentru
împrumuturile ipotecare; subscriere de
asigurări de transport maritim; servicii pentru
încheieri de asigurări comerciale; servicii de
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subscriere a asigurărilor; servicii de
management al asigurărilor; evaluare
financiară în scopul asigurării; consultanţă şi
informaţii privind asigurările; servicii privind
asigurările de călătorie; soluţionarea cererilor
în domeniul asigurărilor; asigurări medicale;
asigurări maritime; administrarea asigurărilor;
garanţii de asigurări; asigurări de camionete;
asigurări pentru hoteluri; asigurări pentru
clădiri; gestionare de asigurări; organizare de
asigurări; agenţii de asigurări; asigurări de
călătorie; curtaj în asigurări; brokeraj de
asigurări; asigurări pentru întreprinderi;
asigurări de viaţă; asigurări de credite;
asigurări pentru birouri; studii privind
asigurările; servicii de asigurări pentru
companii de asigurări; asigurări de raspundere
civilă; evaluarea daunelor în asigurări;
subscriere de asigurări maritime; servicii de
asigurări personale; administrarea planurilor
de asigurări; managementul riscului în
asigurări; administrare de asigurări
stomatologice; subscrieri de asigurări
financiare; asigurări private de sănătate;
asigurări pentru domeniul aviatic; subscriere
de asigurări medicale; subrogare în baza
asigurării; investigaţii în domeniul
asigurărilor; cercetări în domeniul
asigurărilor; servicii pentru subscrierea
asigurărilor; consultanţă în domeniul
asigurărilor; consiliere în domeniul
asigurărilor; informaţii în domeniul
asigurărilor; subscrierea asigurărilor de
sănătate; brokeraj de asigurări pentru
proprietăţi; curtaj cu asigurări de viaţă;
brokeraj de asigurări de viaţă; servicii de
asigurări de viaţă; servicii de asigurări de
locuinţe; agenţii de asigurări pentru nave;
asigurări pentru deţinătorii de proprietăţi;
subscriere de asigurări pentru garanţii;
contracte de asigurări de servicii; subscriere
de asigurări de viaţă; asigurări în caz de

incendiu; servicii de asigurări de sănătate
pentru însoţitori de bord în autocare; servicii
de asigurări personale cu privire la furnizarea
de servicii juridice; servicii de informaţii şi
consultanţă în domeniul asigurărilor şi
finanţelor; servicii de consiliere financiară cu
privire la asigurările de viaţă; subscriere de
asigurări, estimări şi evaluari pentru scopuri
de asigurare; furnizare de informaţii privind
serviciile de asigurări şi serviciile financiare;
servicii de garanţie pentru asigurări pentru
defecţiunile mecanice ale motoarelor; servicii
de asigurări de sănătate referitoare la şoferii
de autocare; servicii de investiţii cu capital
variabil în domeniul asigurărilor; servicii de
asigurări personale privind furnizarea de
consultanţă juridică; subscriere şi administrare
de asigurări medicale în domeniul
stomatologic; asigurări personale referitoare la
angajamentul de rambursare a împrumuturilor;
servicii de agenţie pentru intermedierea
asigurărilor de călătorie; administrarea de
planuri de asigurări sociale pentru angajaţi;
servicii de asigurări cu privire la bunuri
imobiliare; servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări; servicii de consultanţă
în asigurări referitoare la explozii; servicii de
consiliere referitoare la asigurări de viaţă;
brokeraj de asigurări referitoare la animalele
de companie; servicii de consultanţă în
asigurări referitoare la incendii; consultanţă
financiară şi consultanţă în domeniul
asigurărilor; servicii de planificare privind
asigurările de viaţă; programe de economii
privind asigurările de sănătate; servicii de
consiliere de brokeraj privind asigurările;
agenţii de brokeraj în domeniul asigurării
navelor; subscriere de asigurării de transport
de bunuri; servicii financiare furnizate de
societăţile de asigurări; brokeraj de asigurări
pentru vehicule cu motor; servicii de asigurări
în domeniul transportului maritim; evaluarea
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încărcăturilor în scopul stabilirii de asigurări;
încheiere de asigurări pentru servicii juridice
preplătite; servicii de asigurări pentru capitalul
de dotare; consultanţă referitoare la asigurările
de viaţă; servicii de informaţii computerizate
privind asigurările; administrare de afaceri în
domeniul asigurărilor; intermediere în
domeniul asigurărilor de călătorie;
intermediere în domeniul asigurărilor de viaţă;
servicii de brokeraj aferente asigurărilor
medicale; servicii pentru subscriere de
asigurări pentru întreprinderi; informaţii şi
consultanţă în materie de asigurări; subscriere
de poliţe de asigurări privind transportul;
furnizare de servicii de asigurări de viaţă;
intermediere pentru finanţare de prime de
asigurări; servicii pentru încheierea de
asigurări pentru credite; evaluări de asigurări
în caz de incendiu; brokeraj de asigurări de
transport de bunuri; servicii de asigurări în
domeniul proprietăţilor imobiliare; evaluări de
cereri de despăgubire în asigurări; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
41 Instruirea personalului în vederea asigurării
de protecţie maximă; cursuri de pregătire în
domeniul asigurărilor; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05212
(151) 29/07/2014
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ENZIREM

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05213
(151) 29/07/2014
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ENZIREMAX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05220
(151) 29/07/2014
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A+
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(531) Clasificare Viena:241707; 260516;
260518;  

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

9 Aparate de fotografiat, camere video, maşini
de calcul, cântare de precizie, cititoare de
coduri de bare, încărcătoare de baterii,
binocluri, cabluri electrice, ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului),
compact discuri, dispozitive periferice pentru
computer, unităţi de disc pentru computere,
discuri magnetice, DVD playere, aviziere
electronice; bliţuri (fotografie), aparat de
sistem de poziţionare globală GPS, căşti
audio, învelitoare (electricitate), boxe,
lanterne magice, medii magnetice de date,
moderni maşini de numarat şi de sortat bani,
aparate electrice pentru monitorizare,
monitoare, mouse (echipament de procesare a
datelor), computere tip notebobk, calculatoare
de buzunar, player portabil multimedia,
telefoane portabile, ecrane de protecţie, baterii
electrice, baterii solare, radiouri, radiouri
pentru vehicule, receptoare audio şi video,
receptoare telefonice, scanere, aparate de
reproducere a sunetelor, aparate pentru
transmiterea sunetelor, aparate şi receptoare
de telefon, aparate de televiziune,
transmiţătoare telefonice, cabluri de telefon,
memorie flash USB, aparate de navigaţie
pentru vehicule, aparate de înregistrare video,
ecrane video, telefoane video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05221
(151) 29/07/2014
(732) S.C. ROPHARMA S.A., Str. Iuliu

Maniu nr. 55, et. 1, Jud. Braşov,
500091, BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

HEPAZEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05214
(151) 29/07/2014
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FIBROLAX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05215
(151) 29/07/2014
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FOLAREM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05216
(151) 29/07/2014
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GREEN STARLET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05217
(151) 29/07/2014
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROBIOREM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05218
(151) 29/07/2014
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROPOREM AC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜


