
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

       CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN  
 04.10.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 11.10.2016



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 04.10.2016

1

Cereri m|rci publicate în 11.10.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 06612 04/10/2016 S.C. GENERAL CONSTRUCTII
TEHNIC PLUS S.R.L.

GRADINA CU MAGNOLII

2 M 2016 06613 04/10/2016 S.C. CALIPSO S.R.L. CODRII VL{SIEI

3 M 2016 06614 04/10/2016 S.C. SETY ROBOTICS S.R.L. Robofun

4 M 2016 06616 04/10/2016 BARDA CATALIN-DORU CONCERTE BACAU FABRICA
DE EVENIMENTE

5 M 2016 06617 04/10/2016 LUXRECORDS S.R.L. Coloana sonora a Romaniei

6 M 2016 06618 04/10/2016 S.C. ETL BUSINESS PLUS S.R.L. ETL Mobility Cluster

7 M 2016 06620 04/10/2016 S.C. ADMIRAL S.R.L. Râma Õi CartuÕul

8 M 2016 06621 04/10/2016 BODEA OVIDIU AVRAM PFA ARIMOB

9 M 2016 06622 04/10/2016 S.C. DA VINCI EDIFICE S.R.L. DA VINCI RESIDENCE

10 M 2016 06624 04/10/2016 PÎRVULESCU ANA DANIELA
FLOREA LIGIA MARIA

LEENA G MAN & WOMAN

11 M 2016 06625 04/10/2016 STOIAN ALINA MIHAELA NOI SUNTEM CEILALTI

12 M 2016 06626 04/10/2016 STOIAN ALINA MIHAELA WE ARE THE OTHERS

13 M 2016 06627 04/10/2016 S.C. NEVIS S.R.L. LIA

14 M 2016 06629 04/10/2016 PETRO STEDESA HIFERT

15 M 2016 06630 04/10/2016 Vertiv Co. VERTIV

16 M 2016 06631 04/10/2016 Vertiv Co. V

17 M 2016 06632 04/10/2016 Vertiv Co. VERTIV

18 M 2016 06633 04/10/2016 S.C. MANDARINE
INTERNATIONAL S.A.

evonews
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Nr. Depozit Data
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Titular Denumire
Marc|
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19 M 2016 06634 04/10/2016 APS Holding a.s. APS

20 M 2016 06635 04/10/2016 APS Holding a.s. APS

21 M 2016 06636 04/10/2016 S.C. GREEN ECO S.R.L. Nu baz-baz, Nu chit-chit
GreenEco

22 M 2016 06637 04/10/2016 S.C. ABC CAR S.R.L. ABC CAR

23 M 2016 06638 04/10/2016 S.C. EGROM INVEST FUND
S.R.L.

ROWALTINVEST

24 M 2016 06639 04/10/2016 S.C. VEL PITAR S.A. Vel Pitar Cel dintâi brutar - Classe
Noire

25 M 2016 06640 04/10/2016 S.C. VERSA PULS MEDIA S.R.L. RITMUL LUMII MEDICALE

26 M 2016 06641 04/10/2016 UNIVERSITATEA DE MEDICIN{
ÔI FARMACIE GRIGORE T. POPA

UNIVERSITATEA DE MEDICIN{
ÔI FARMACIE GRIGORE T.
POPA IAÔI

27 M 2016 06642 04/10/2016 GOODFOOD ENTERPRISES
S.R.L.

GF GOODFOOD
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(210) M 2016 06630
(151) 04/10/2016
(732) Vertiv Co., 1050 Dearborn Dr.,,

43085, COLUMBUS S.U.A. OHIO
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

VERTIV

(300) Prioritate invocată:
 86963808/04/04/2016/US
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

6 Sisteme de panouri metalice care conţin
pereţi metalici, panouri de plafon, de podea şi
de uşă şi accesorii de montare metalice pentru
acestea, destinate utilizării la controlul
debitului fluxului de aer de răcire din centre
de date şi camere de calculatoare; paturi de
cablu metalice; clădiri metalice prefabricate
pentru aplicaţii de centre de date; sisteme care
conţin laminate din metal şi fibre pentru
învelit conducte, tăvi de cablu şi oţel
structural.
9 Panouri de alarmă; amplificatoare;
comutatoare automate de transfer; tablouri de
conexiune; baterii; sisteme de monitorizare a
bateriilor şi a surselor de alimentare cu curent
electric continuu, şi anume hardware şi
software pe bază de microprocesor folosite la
monitorizarea şi testarea statusului sistemelor
de rezervă a bateriei şi de alimentare cu curent
electric continuu; sisteme de energie de
rezervă pentru baterii; alimentatoare pentru
baterii; suporturi pentru baterii; componente
hardware pentru calculatoare şi periferice
pentru acces şi control de la distanţă pentru
computere; hardware şi periferice de

calculator, şi anume, comutatoare pentru
console KVM şi seriale; condensatoare;
condensatoare electrice; dispozitive de control
pentru surse de alimentare cu energie;
dispozitive de răcire pentru hardware de
calculator şi echipamente de telecomunicaţii;
hardware şi software de calculator pentru
configurarea şi managementul infrastructurii
centrelor de date; sisteme pentru
managementul centrelor de date şi sălilor de
calculatoare, formate în principal din surse de
alimentare cu curent electric continuu,
controler electronic pentru controlul aerului
condiţionat şi temperaturii, senzorilor fluxului
de aer, software pentru monitorizarea
echipamentului de infrastructură pentru centre
de date şi săli de calculatoare şi care conţin şi
un sistem de răcire, format în principal din
aparate de răcire a aerului, evaporatoare de
răcire, unităţi de aer condiţionat, ventilatoare
electrice, turnuri pentru răcirea apei şi unităţi
de control aferente pentru ventilatoare
electronice, controlere pentru controlul aerului
condiţionat şi controlere pentru energie;
dulapuri adaptate special pentru echipamente
hardware de calculator şi rackuri, perdele, uşi
şi panouri contra contaminării destinate
utilizării cu sisteme de calculator, toate
vândute împreună ca o unitate; sisteme de
monitorizare şi control pentru centre de date,
şi anume hardware şi software pe bază de
microprocesor folosite la monitorizarea şi
verificarea echipamentului electric şi
electronic, şi a condiţiilor de mediu într-un
centru de date, centru de telecomunicaţii,
mediul într-o sală de calculatoare sau mediul
într-o sală de echipamente electronice;
comutatoare de control electrice; convertoare
de energie electrică; sisteme de monitorizare
şi control al curentului electric, şi anume
hardware şi software pe bază de
microprocesor folosite la monitorizarea stării
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şi controlul sistemelor de energie electrică,
comutatoarelor pentru transfer de energie,
băncilor de sarcini electrice, unităţilor de
distribuţie a energiei electrice, sistemelor de
baterii şi sistemelor de alimentare cu curent
electric continuu; sisteme de control al
energiei electrice, şi anume, instalaţii de
comutare paralele; unităţi de distribuţie de
energie electrică; bănci de sarcini de energie
electrică; comutatoare pentru transferul
energiei electrice; unităţi de control
electronice pentru rackuri de server şi unităţi
de răcire a centrelor de date; carcase, dulapuri,
adăposturi şi rackuri pentru servere de
calculatoare şi echipamente electrice şi
electronice; tăvi pentru ventilatoare pentru
răcirea dispozitivelor de telecomunicaţii;
controlere pentru acţionarea pompelor de
incendiu; aparate de reglare a căldurii; sisteme
pentru controlul climei şi de răcire pentru
echipamente telecom şi datacom; invertoare;
balast de iluminat; dispozitive de control
pentru iluminare; hardware şi software pe
bază de microprocesor folosite la
monitorizarea şi verificarea unităţilor de răcire
şi de mişcare a aerului, pentru centre de date
şi alte aplicaţii pentru echipamente
informatice şi de telecomunicaţii; monitoare
pentru pompe de incendiu; aparate de
condi ţ ionare a curentului (power
conditioners); echipamente de ajustare a
puterii (power conditioning equipment);
dispozitive conversie energie; transformatoare
de energie; unităţi de distribuţie a energiei;
divizoare de energie; dispozitive de alimentare
cu energie; intrerupătoare de curent electric;
redresoare; aparate electrice de reglare;
dispozitive de reglare pentru decalajele de
fază ale dispozitivelor de reglare a semnalelor
de comunicaţii pentru decalajele de fază ale
semnalelor electronice; comutatoare pentru
controlul energiei electrice de la distanţă;

controlere de la distanţă pentru surse de
alimentare cu energie; sisteme de monitorizare
a rackurilor pentru servere, şi anume hardware
şi software pe bază de microprocesoare
folosite la monitorizarea statusului
echipamentului electronic şi electric dintr-un
rack pentru servere; rackuri pentru servere;
rackuri pentru servere care conţin unităţi de
răcire integrate; panouri de semnalizare
luminate sau mecanice; software pentru
configurarea şi managementul infrastructurii
centrelor de date; aparate pentru analize, altele
decât cele de uz medical, şi anume, aparate de
testare pentru baterii; comutatoare de transfer;
transformatoare; surse de alimentare cu
energie electrică continua; regulatoare de
tensiune; dispozitive de protecţie impotriva
supratensiunii; limitatori de supratensiune;
voltmetre.
11 Dispozitive de mişcare a aerului pentru
răcirea centrelor de date; unităţi şi sisteme de
răcire pentru rackuri pentru servere şi centre
de date; unităţi de răcire pentru calculatoare şi
săli de calculatoare; condensatoare pentru aer
condiţionat destinate utilizării la răcirea
centrelor de date, sălilor de calculatoare şi a
altor aplicaţii pentru echipamente informatice
şi electronice; dezumidificatoare destinate
utilizării la răcirea centrelor de date, sălilor de
calculatoare şi a altor aplicaţii pentru
echipamente informatice şi electronice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06631
(151) 04/10/2016
(732) Vertiv Co., 1050 Dearborn Dr.,,

43085, COLUMBUS S.U.A. OHIO
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

V
(300) Prioritate invocată:
 86971730/11/04/2016/US
  
(531) Clasificare Viena:260118; 260305;

260725; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Sisteme de panouri metalice care conţin
pereţi metalici, panouri de plafon, de podea şi
de uşă şi accesorii de montare metalice pentru
acestea, destinate utilizării la controlul
debitului fluxului de aer de răcire din centre
de date şi camere de calculatoare; paturi de
cablu metalice; clădiri metalice prefabricate
pentru aplicaţii de centre de date; sisteme care
conţin laminate din metal şi fibre pentru
învelit conducte, tăvi de cablu şi oţel
structural.
9 Panouri de alarmă; amplificatoare;
comutatoare automate de transfer; tablouri de
conexiune; baterii; sisteme de monitorizare a
bateriilor şi a surselor de alimentare cu curent
electric continuu, şi anume hardware şi

software pe bază de microprocesor folosite la
monitorizarea şi testarea statusului sistemelor
de rezervă a bateriei şi de alimentare cu curent
electric continuu; sisteme de energie de
rezervă pentru baterii; alimentatoare pentru
baterii; suporturi pentru baterii; componente
hardware pentru calculatoare şi periferice
pentru acces şi control de la distanţă pentru
computere; hardware şi periferice de
calculator, şi anume, comutatoare pentru
console KVM şi seriale; condensatoare;
condensatoare electrice; dispozitive de control
pentru surse de alimentare cu energie;
dispozitive de răcire pentru hardware de
calculator şi echipamente de telecomunicaţii;
hardware şi software de calculator pentru
configurarea şi managementul infrastructurii
centrelor de date; sisteme pentru
managementul centrelor de date şi sălilor de
calculatoare, formate în principal din surse de
alimentare cu curent electric continuu,
controler electronic pentru controlul aerului
condiţionat şi temperaturii, senzorilor fluxului
de aer, software pentru monitorizarea
echipamentului de infrastructură pentru centre
de date şi săli de calculatoare şi care conţin şi
un sistem de răcire, format în principal din
aparate de răcire a aerului, evaporatoare de
răcire, unităţi de aer condiţionat, ventilatoare
electrice, turnuri pentru răcirea apei şi unităţi
de control aferente pentru ventilatoare
electronice, controlere pentru controlul aerului
condiţionat şi controlere pentru energie;
dulapuri adaptate special pentru echipamente
hardware de calculator şi rackuri, perdele, uşi
şi panouri contra contaminării destinate
utilizării cu sisteme de calculator, toate
vândute împreună ca o unitate; sisteme de
monitorizare şi control pentru centre de date,
şi anume hardware şi software pe bază de
microprocesor folosite la monitorizarea şi
verificarea echipamentului electric şi
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electronic, şi a condiţiilor de mediu într-un
centru de date, centru de telecomunicaţii,
mediul într-o sală de calculatoare sau mediul
într-o sală de echipamente electronice;
comutatoare de control electrice; convertoare
de energie electrică; sisteme de monitorizare
şi control al curentului electric, şi anume
hardware şi software pe bază de
microprocesor folosite la monitorizarea stării
şi controlul sistemelor de energie electrică,
comutatoarelor pentru transfer de energie,
băncilor de sarcini electrice, unităţilor de
distribuţie a energiei electrice, sistemelor de
baterii şi sistemelor de alimentare cu curent
electric continuu; sisteme de control al
energiei electrice, şi anume, instalaţii de
comutare paralele; unităţi de distribuţie de
energie electrică; bănci de sarcini de energie
electrică; comutatoare pentru transferul
energiei electrice; unităţi de control
electronice pentru rackuri de server şi unităţi
de răcire a centrelor de date; carcase, dulapuri,
adăposturi şi rackuri pentru servere de
calculatoare şi echipamente electrice şi
electronice; tăvi pentru ventilatoare pentru
răcirea dispozitivelor de telecomunicaţii;
controlere pentru acţionarea pompelor de
incendiu; aparate de reglare a căldurii; sisteme
pentru controlul climei şi de răcire pentru
echipamente telecom şi datacom; invertoare;
balast de iluminat; dispozitive de control
pentru iluminare; hardware şi software pe
bază de microprocesor folosite la
monitorizarea şi verificarea unităţilor de răcire
şi de mişcare a aerului, pentru centre de date
şi alte aplicaţii pentru echipamente
informatice şi de telecomunicaţii; monitoare
pentru pompe de incendiu; aparate de
condi ţ ionare a curentului  (power
conditioners); echipamente de ajustare a
puterii (power conditioning equipment);
dispozitive conversie energie; transformatoare

de energie; unităţi de distribuţie a energiei;
divizoare de energie; dispozitive de alimentare
cu energie; intrerupătoare de curent electric;
redresoare; aparate electrice de reglare;
dispozitive de reglare pentru decalajele de
fază ale dispozitivelor de reglare a semnalelor
de comunicaţii pentru decalajele de fază ale
semnalelor electronice; comutatoare pentru
controlul energiei electrice de la distanţă;
controlere de la distanţă pentru surse de
alimentare cu energie; sisteme de monitorizare
a rackurilor pentru servere, şi anume hardware
şi software pe bază de microprocesoare
folosite la monitorizarea statusului
echipamentului electronic şi electric dintr-un
rack pentru servere; rackuri pentru servere;
rackuri pentru servere care conţin unităţi de
răcire integrate; panouri de semnalizare
luminate sau mecanice; software pentru
configurarea şi managementul infrastructurii
centrelor de date; aparate pentru analize, altele
decât cele de uz medical, şi anume, aparate de
testare pentru baterii; comutatoare de transfer;
transformatoare; surse de alimentare cu
energie electrică continua; regulatoare de
tensiune; dispozitive de protecţie impotriva
supratensiunii; limitatori de supratensiune;
voltmetre.
11 Dispozitive de miscare a aerului pentru
răcirea centrelor de date; unităţi şi sisteme de
răcire pentru rackuri pentru servere şi centre
de date; unităţi de răcire pentru calculatoare şi
săli de calculatoare; condensatoare pentru aer
condiţionat destinate utilizării la răcirea
centrelor de date, sălilor de calculatoare şi a
altor aplicaţii pentru echipamente informatice
şi electronice; dezumidificatoare destinate
utilizării la răcirea centrelor de date, sălilor de
calculatoare şi a altor aplicaţii pentru
echipamente informatice şi electronice.
37 Instalarea, întreţinerea şi repararea de
sisteme pentru răcirea centrelor de date;
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instalarea, întreţinerea şi repararea de
echipamente electrice, de calculator şi de
comunicaţii; instalarea, întreţinerea şi
repararea de sisteme de climatizare pentru săli
informatice (CRAC); instalarea, repararea şi
întreţinerea de baterii; instalarea, repararea şi
întreţinerea de sisteme de energie electrică;
instalarea, repararea şi întreţinerea de baterii
şi celule de combustibil pentru sisteme de
energie electrică; servicii de aer condiţionat
(întreţinere).
40 Serviciul de fabricare de soluţii de energie
pentru aplicaţii de reţele; serviciul de fabricare
de surse de alimentare cu curent electric
pentru calcul (computing), comunicaţii şi
aplicaţii de echipamente industriale.
41 Servicii de educaţie, şi anume coordonare
de ore, seminare şi ateliere de lucru în
domeniul sistemelor de energie electrică şi
managementului infrastructurii centrelor de
date, şi distribuirea de material de instruire în
legatură cu acestea.
42 Servicii de evaluare, întreţinere şi
întreţinere preventivă de centre de date şi săli
de calculatoare; monitorizare şi testare de
baterii; servicii de consultanţă în domeniul
sistemelor de energie electrică pentru centre
de date, săli de calculatoare şi alte spaţii
comerciale şi industriale; crearea şi livrarea de
soluţii de energie pentru aplicaţii de reţea,
pentru terţi; proiectare, pentru terţi, în
domeniile planificării proiectelor de energie,
calcul (computing) şi comunicaţii; servicii de
inginerie electrică, şi anume furnizarea de
analize, teste, studii, recomandări şi planuri
referitoare la siguranţa, eficienţa, performanţa
şi fiabilitatea echipamentelor electrice şi
sistemelor de energie; servicii de inginerie
pentru soluţii de energie şi echipamente de
centre de date; furnizarea evaluării
performanţei, fiabilităţii, întreţinerii şi
configurării sistemelor de energie facilitate

pentru centre de date şi spaţii comerciale şi
industriale; furnizarea evaluării performanţei,
fiabilităţii, întreţinerii şi configurării
sistemelor de răcire pentru centre de date;
monitorizarea de la distanţă a funcţionării şi
utilizării echipamentelor electrice, sistemelor
de energie electrică şi a condiţiilor de mediu
din centre de date şi săli de calculatoare;
consultanţă tehnică în domeniile sistemelor de
energie electrică şi de rezervă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06632
(151) 04/10/2016
(732) Vertiv Co., 1050 Dearborn Dr.,,

43085, COLUMBUS S.U.A. OHIO
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

VERTIV

(300) Prioritate invocată:
 86963818/04/04/2016/US
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Instalarea, întreţinerea şi repararea de
sisteme pentru răcirea centrelor de date;
instalarea, întreţinerea şi repararea de
echipamente electrice, de calculator şi de
comunicaţii; instalarea, întreţinerea şi
repararea de sisteme de climatizare pentru săli
informatice (CRAC); instalarea, repararea şi
întreţinerea de baterii; instalarea, repararea şi
întreţinerea de sisteme de energie electrică;
instalarea, repararea şi întreţinerea de baterii
şi celule de combustibil pentru sisteme de
energie electrică; servicii de aer condiţionat
(întreţinere).
40 Serviciul de fabricare de solutii de energie
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pentru aplicatii de retele; serviciul de fabricare
de surse de alimentare cu curent electric
pentru calcul (computing), comunicatii şi
aplicatii de echipamente industriale.
41 Servicii de educaţie, şi anume coordonare
de ore, seminare şi ateliere de lucru în
domeniul sistemelor de energie electrică şi
managementului infrastructurii centrelor de
date, şi distribuirea de material de instruire în
legatură cu acestea.
42 Servicii de evaluare, întreţinere şi
întreţinere preventivă de centre de date şi săli
de calculatoare; monitorizare şi testare de
baterii; servicii de consultanţă în domeniul
sistemelor de energie electrică pentru centre
de date, săli de calculatoare şi alte spaţii
comerciale şi industriale; crearea şi livrarea de
soluţii de energie pentru aplicaţii de reţea,
pentru terţi; proiectare, pentru terţi, în
domeniile planificării proiectelor de energie,
calcul (computing) şi comunicaţii; servicii de
inginerie electrică, şi anume furnizarea de
analize, teste, studii, recomandări şi planuri
referitoare la siguranţa, eficienţa, performanţa
şi fiabilitatea echipamentelor electrice şi
sistemelor de energie; servicii de inginerie
pentru soluţii de energie şi echipamente de
centre de date; furnizarea evaluării
performanţei, fiabilităţii, întreţinerii şi
configurării sistemelor de energie facilitate
pentru centre de date şi spaţii comerciale şi
industriale; furnizarea evaluării performanţei,
fiabilităţii, întreţinerii şi configurării
sistemelor de răcire pentru centre de date;
monitorizarea de la distanţă a funcţionării şi
utilizării echipamentelor electrice, sistemelor
de energie electrică şi a condiţiilor de mediu
din centre de date şi săli de calculatoare;
consultanţă tehnică în domeniile sistemelor de
energie electrică şi de rezervă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06633
(151) 04/10/2016
(732) S . C .  M A N D A R I N E

INTERNATIONAL S.A., Str.
Academiei nr. 28-30, et. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

evonews

(591) Culori revendicate:violet, violet
deschis

  (531) Clasificare Viena:260305; 260725;
270502; 270503; 290105;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 04.10.2016

9

(210) M 2016 06634
(151) 04/10/2016
(732) APS Holding a.s., Celetná 988/38,

110 00, Praha1-Staré Mestro
REPUBLICA CEHA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

(540)

APS

(591) Culori revendicate:roşu, turcoaz
  
(531) Clasificare Viena:260323; 261125;

270501; 290112;  

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

35 Publicitate şi marketing prin toate
mijloacele de comunicare în masă, publicarea
şi distribuirea de materiale publicitare şi de
texte pe toate suporturile existente, publicarea
de broşuri şi cataloage publicitare, publicitate
în presă şi prin internet, publicitate online prin
intermediul unei reţele de calculatoare,
organizare de evenimente în scopuri
comerciale sau de publicitate, servicii de
asistenţă în administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
previziuni economice.
36 Servicii financiare, servicii monetare,
informaţii financiare, consultanţă financiară,

servicii de gestionare a creanţelor, organizarea
procesului de recuperare a creanţelor, servicii
de gestiune a activelor, servicii de gestiune a
creditelor, servicii de consultanţă în
recuperarea creanţelor, evaluare financiară,
servicii de evaluare a activelor, evaluare
active imobiliare, servicii de recuperare,
servicii de investiţii, servicii de consultanţă şi
gestiune în investiţii, servicii de consultanţă în
tranzacţionarea de instrumente financiare,
servicii de recuperare a creanţelor,
recuperarea creanţelor, servicii de consultanţă
economică şi financiară, servicii de analiza
financiară, servicii de asigurări, servicii de
consultanţă în asigurări; servicii de
consultanţă în gestionarea creanţelor.
42 Servicii de proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, servicii de analiză şi
cercetare industrială, servicii în domeniile
ştiinţei şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06635
(151) 04/10/2016
(732) APS Holding a.s., Celetná 988/38,

110 00, Praha1-Staré Mestro
REPUBLICA CEHA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, Nr. 201, Clădirea
Globalworth Tower, Birou 17-07,
Et.17, sector 2 Bucureşti

(540)

APS

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  

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

35 Publicitate şi marketing prin toate
mijloacele de comunicare în masă, publicarea
şi distribuirea de materiale publicitare şi de
texte pe toate suporturile existente, publicarea
de broşuri şi cataloage publicitare, publicitate
în presă şi prin internet, publicitate online prin
intermediul unei reţele de calculatoare,
organizare de evenimente în scopuri
comerciale sau de publicitate, servicii de
asistenţă în administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
previziuni economice.
36 Servicii financiare, servicii monetare,
informaţii financiare, consultanţă financiară,
servicii de gestionare a creanţelor, organizarea

procesului de recuperare a creanţelor, servicii
de gestiune a activelor, servicii de gestiune a
creditelor, servicii de consultanţă în
recuperarea creanţelor, evaluare financiară,
servicii de evaluare a activelor, evaluare
active imobiliare, servicii de recuperare,
servicii de investiţii, servicii de consultanţă şi
gestiune în investiţii, servicii de consultanţă în
tranzacţionarea de instrumente financiare,
servicii de recuperare a creanţelor,
recuperarea creanţelor, servicii de consultanţă
economică şi financiară, servicii de analiza
financiară, servicii de asigurări, servicii de
consultanţă în asigurări; servicii de
consultanţă în gestionarea creanţelor.
42 Servicii de proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, servicii de analiză şi
cercetare industrială, servicii în domeniile
ştiinţei şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06612
(151) 04/10/2016
(732) S.C. GENERAL CONSTRUCTII

TEHNIC PLUS S.R.L., Str.
Principală nr. 288, judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA 

(540)

GRADINA CU MAGNOLII

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06613
(151) 04/10/2016
(732) S.C. CALIPSO S.R.L., Str. Crişan nr.

3 ,  J u d e ţu l  I l fov ,  077190 ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

CODRII VLĂSIEI

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06624
(151) 04/10/2016
(732) PÎRVULESCU ANA DANIELA,

Str. Monumentul Eroilor nr. 48A,
Judeţul Ilfov, , COMUNA CLINCENI
ROMANIA 

(732) FLOREA LIGIA MARIA, Str. Puţul
Olteni nr. 72H, Judeţul Ilfov, ,
COMUNA CLINCENI ROMANIA 

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

(540)

LEENA G MAN & WOMAN
  
(531) Clasificare Viena:090903; 270501;

270508; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06614
(151) 04/10/2016
(732) S.C. SETY ROBOTICS S.R.L., Str.

Vlad Judeţul nr. 23, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Robofun

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
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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)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06625
(151) 04/10/2016
(732) STOIAN ALINA MIHAELA, Str.

Şcoala Floreasca nr. 2, bl. 4, sc. A, ap.
3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NOI SUNTEM CEILALTI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06626
(151) 04/10/2016
(732) STOIAN ALINA MIHAELA, Str.

Şcoala Floreasca nr. 2, bl. 4, sc. A, ap.
3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WE ARE THE OTHERS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06627
(151) 04/10/2016
(732) S.C. NEVIS S.R.L., Str. Dr.

Cantacuzino nr. 16, bl. S16, sc.1,
parter, ap. 3, Judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

LIA

(591) Culori revendicate:verde deschi, verde
închis

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270501;

270511; 290103;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06618
(151) 04/10/2016
(732) S.C. ETL BUSINESS PLUS S.R.L.,

Str. Virgiliu nr. 30, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ETL Mobility Cluster

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

35 Consultanţă în afaceri; consultanţă privind
publicitatea.
39 Servicii de consultanţă în domeniul
transportului.
42 Consultanţă stiinţifică; servicii de
consultanţă tehnologică; servicii de
consultanţă în domeniul urbanismului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06620
(151) 04/10/2016
(732) S.C. ADMIRAL S.R.L., Str.

Republicii nr. 50, judeţul Călăraşi,
915400, OLTENIŢA ROMANIA 

(540)

Râma şi Cartuşul

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
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(531) Clasificare Viena:031107; 031124;
210315; 230303; 230311; 240118;
241505; 270501; 270502; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06621
(151) 04/10/2016
(732) BODEA OVIDIU AVRAM PFA,

Str. Dorobanţilor nr. 2, judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(540)

ARIMOB

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:070311; 270501;

290112;  

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

36 Agenţii imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06622
(151) 04/10/2016
(732) S.C. DA VINCI EDIFICE S.R.L.,

Şos. Cotroceni nr. 14, et. 3, biroul nr.
2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DA VINCI RESIDENCE

(591) Culori revendicate:Pantone 7426 C

  (531) Clasificare Viena:261325; 270501;
270511; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor din domeniul imobiliar;
comercializarea bunurilor imobiliare.
36 Afaceri imobiliare: dezvoltarea de proiecte
imobiliare, agenţii imobiliare; servicii de
investiţii imobiliare; servicii de achiziţii
imobiliare; intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare; consultanţă în investiţii
imobiliare; managementul apartamentelor.
37 Construcţii civile; construcţii de
ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri,
spaţii comerciale; supervizarea construcţiei de
clădiri; servicii de instalaţii, reparaţii şi
întreţinere, închiriere de echipamente de
construcţii; consultanţă pentru construcţii.
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42 Consultanţă în arhitectură; arhitectură;
proiectarea şi realizarea de ansambluri
rezidenţiale, stabilirea de planuri pentru
construcţii; amenajări interioare pentru clădiri;
design de decoraţiuni interioare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06616
(151) 04/10/2016
(732) BARDA CATALIN-DORU, Str. Ion

Luca nr. 3, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

CONCERTE BACAU FABRICA DE
EVENIMENTE

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

  
(531) Clasificare Viena:261301; 261325;

270501; 290114;  

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

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)

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06617
(151) 04/10/2016
(732) LUXRECORDS S.R.L., Str. Ştirbei

Vodă nr. 104-106, Corp A, parter,
Camera 2, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Coloana sonora a Romaniei

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

35 Publicitate.
41 Divertisment.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06629
(151) 04/10/2016
(732) PETRO STEDESA, Str. Constantin

Aricescu nr. 18, et. 1, ap. 1, sector 1,
011867, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HIFERT

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

  
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;

260418; 270501;  

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

1 Îngrăşăminte; îngrăşăminte multinutritive;
îngrăşăminte chimice; îngrăşăminte pentru
plante; îngrăşăminte fără clor; îngrăşăminte
pentru agricultură; îngrăşăminte şi produse
chimice pentru agricultură, horticultură şi
silvicultură; îngrăşăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creştere rapidă; îngrăşăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creştere cu dificultate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06636
(151) 04/10/2016
(732) S.C. GREEN ECO S.R.L., Str.

Carpaţilor nr. 59, bl. D20, sc. B, ap.
11,  jud.  Braşov,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Nu baz-baz, Nu chit-chit GreenEco

(591) Culori revendicate:galben, verde
  
(531) Clasificare Viena:050313; 261325;

270501; 270503; 290112;  

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

37 Servicii de exterminare, dezinsecţie şi
deratizare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06637
(151) 04/10/2016
(732) S.C. ABC CAR S.R.L., Str. Ciocârliei

nr. 3, jud. Bihor, , ALEŞD ROMANIA
(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia

nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

ABC CAR

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:180123; 260207;

270501; 270502; 270508; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii inclusiv
dezmembrări, în special referitoare la
vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06638
(151) 04/10/2016
(732) S.C. EGROM INVEST FUND

S.R.L., Str. Crinului nr. 2, subsol,
biroul III, jud. Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

ROWALTINVEST

(591) Culori revendicate:mov (pantone
2587C), verde (pantone375C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

270512; 270517; 290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare, în principal
închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06639
(151) 04/10/2016
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Vel Pitar Cel dintâi brutar - Classe Noire

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
galben, crem, alb

  
(531) Clasificare Viena:020111; 250119;

270501; 270511; 290114;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06640
(151) 04/10/2016
(732) S.C. VERSA PULS MEDIA S.R.L.,

Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu
nr. 22, etaj 11, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
RITMUL LUMII MEDICALE

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
(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).
38 Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06641
(151) 04/10/2016
(732) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ

ŞI FARMACIE GRIGORE T.
POPA, Str. Universităţii nr. 16, jud.
Iaşi, 700115, IAŞI ROMANIA 

(540)

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI

(591) Culori revendicate:bej (pantone
465C), verde (pantone 3305C)

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;

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 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.
16 Hârtie şi carton; 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 ambalat.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; administraţie comercială;
lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
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(210) M 2016 06642
(151) 04/10/2016
(732) GOODFOOD ENTERPRISES

S.R.L., Str. Răcari nr. 5, Corp 51B,
parter, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GF GOODFOOD

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7489C), vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270522; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,

sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de restaurante, baruri, cafenele,
ceainării, restaurante fast-food cu autoservire,
snack-baruri, pizzerii, cantine, bufet express,
restaurante tip grill, rotiserii, bistrouri,
cofetării, braserii, servicii de preparare a
produselor alimentare, servicii de preparare şi
furnizare de produse alimentare şi băuturi gata
pentru consum, servicii de catering.
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