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Publicate în 27.09.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

06467
20.09.2013 S.C. ROBEN S.R.L. cadoutauideal

2 M 2013
06671

20.09.2013 TOCACI MIHAI CRISTIAN
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL

DEMNITARIUM, VA DAINUI
PENTRU ETERNITATE

3 M 2013
06672

20.09.2013 TOCACI MIHAI CRISTIAN
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL

DEMNITARIUM, CERTIFICAREA
AUTENTICITATII CALITATII
LEGITIME A STATUTULUI DE FAN

4 M 2013
06673

20.09.2013 TOCACI MIHAI CRISTIAN
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL

DEMNITARIUM, CONSFINTIREA
STATUTULUI DE FAN

5 M 2013
06674

20.09.2013 S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL
S.A.

6 M 2013
06675

20.09.2013 S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL
S.A.

FCP

7 M 2013
06676

20.09.2013 S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL
S.A.

8 M 2013
06677

20.09.2013 S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL
S.A.

2013

9 M 2013
06678

20.09.2013 S.C. ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

CHOCOBEAR

10 M 2013
06679

20.09.2013 S.C. NOVO NORD
INTERNATIONAL S.R.L.

YOSHI

11 M 2013
06680

20.09.2013 COSMOTE ROMANIAN MOBILE
TELECOMMUNICATIONS S.A.

COSMOTE FREE

12 M 2013
06681

20.09.2013 COSMOTE ROMANIAN MOBILE
TELECOMMUNICATIONS S.A.

COSMOTE FREE S

13 M 2013
06682

20.09.2013 COSMOTE ROMANIAN MOBILE
TELECOMMUNICATIONS S.A.

COSMOTE FREE M

14 M 2013
06683

20.09.2013 COSMOTE ROMANIAN MOBILE
TELECOMMUNICATIONS S.A.

COSMOTE FREE L

15 M 2013
06684

20.09.2013 S.C. CND LEGALIS S.R.L. EXECUTARI.COM

16 M 2013
06685

20.09.2013 S.C. YBA FORCE SECURITY
S.R.L.

YBA FORCE SECURITY

17 M 2013
06686

20.09.2013 ASOCIAÚIA CLUBUL SPORTIV
UTA B{TRÂNA DOAMN{

UTA B{TRÂNA DOAMN{
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(0) (210) (151) (732) (540)
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18 M 2013
06687

20.09.2013 S.C. DANYNA STYLE S.R.L. CENTRUL REGIONAL DE
FORMARE PROFESIONALA
TRANSILVANIA

19 M 2013
06688

20.09.2013 S.C. AC HELCOR S.R.L. VERMIXTOP

20 M 2013
06689

20.09.2013 STROESCU OVIDIU ZooperKidz

21 M 2013
06690

20.09.2013 STROESCU OVIDIU ZooperKidz

22 M 2013
06691

20.09.2013 S.C. INTERNATIONAL
METROPOLITAN TRADE S.R.L.

Natur| Õi S|n|tate

23 M 2013
06692

20.09.2013 S.C. FACOS S.A. Pentru orice buzunar

24 M 2013
06693

20.09.2013 S.C. TYMBARK MASPEX
ROMANIA S.R.L.

DORADOR

25 M 2013
06694

20.09.2013 S.C. TYMBARK MASPEX
ROMANIA S.R.L.

GUSTAVO

26 M 2013
06695

20.09.2013 S.C. TYMBARK MASPEX
ROMANIA S.R.L.

DON DULCINO

27 M 2013
06696

20.09.2013 S.C. CALLATIS GAS S.R.L. Callatis Gas

28 M 2013
06697

20.09.2013 S.C. ROMNIN CONCEPT 2005
S.R.L.

ELECTRONIN

29 M 2013
06698

20.09.2013 S.C. ART NOUVEAU S.R.L. CUCINA BORGHESE

30 M 2013
06699

20.09.2013 S.C. MILLENIUM TRANS IMPEX
S.R.L.

Taverna Olteanului

31 M 2013
06700

20.09.2013 S.C. PALTINIS S.A. OSPITALITATE DIN INIM{

32 M 2013
06701

20.09.2013 PARCALAB
TEODORA-MONICA

AXELEN tapet folii decoraÛiuni

33 M 2013
06702

20.09.2013 S.C. AUTOMOBIL CLUBUL
ROMAN (ACR)

RALIUL DUN{RII

34 M 2013
06703

20.09.2013 S.C. UNDA MEDIA S.R.L. Radio ACCENT 96.2 FM

35 M 2013
06704

20.09.2013 NIPPON SODA CO.,LTD. KRIMA

36 M 2013
06705

20.09.2013 S.C. FARMEC S.A. Prof Dr A Aslan GEROVITAL H3
EVOLUTION
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37 M 2013
06706

20.09.2013 S.C. FARMEC S.A. GEROASLAN H3

38 M 2013
06707

20.09.2013 S.C. EASY CREDIT 4 ALL IFN
S.A.

I.F.N. Easy Credit CREDIT IN 48 DE
ORE

39 M 2013
06708

20.09.2013 MICRI GOLD BIJUTERII S.R.L. DACIKA
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(210) M 2013 06467
(151) 20.09.2013
(732) S.C. ROBEN S.R.L., Str. Nandra

Pocanschi nr. 4, Jud. Hunedoara,
335500, HAŢEG ROMANIA 

(540)

cadoutauideal
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06695
(151) 20.09.2013
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr.38-40, jud. Prahova, 106400,
VALENII DE MUNTE ROMANIA 

(540)

DON DULCINO
  
(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; biscuiţi; biscuiţi dulci; biscuiţi
crocanţi; biscuiţi Petit-beurre; paste; paste
alimentare; paste din grâu integral; paste
uscate şi proaspete; taietei; găluşte; prăjituri;
prajiturele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06697
(151) 20.09.2013
(732) S.C. ROMNIN CONCEPT 2005

S.R.L., Str. Zigoneni nr. 87 bis,
Jude ţul Argeş ,  ,  COMUNA
BĂICULEŞTI ROMANIA 

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

(540)

ELECTRONIN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 20.09.2013

5

(210) M 2013 06698
(151) 20.09.2013
(732) S.C. ART NOUVEAU S.R.L., Str.

Alexandru Vlahuţă nr. 6, bl. M46, sc.
3, ap. 94, et. 7, camera 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUCINA BORGHESE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06684
(151) 20.09.2013
(732) S.C. CND LEGALIS S.R.L., Bdul.

Poligrafiei nr. 1, Hotel Crowne Plaza,
parter, biroul 6, sector 1, 013704,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXECUTARI.COM

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06685
(151) 20.09.2013
(732) S.C. YBA FORCE SECURITY

S.R.L., nr. 35D, judeţul Timiş, ,
SÂNMIHAIU ROMAN ROMANIA 

(540)

YBA FORCE SECURITY
  
(531) Clasificare Viena:240115; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază şi protecţie; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06699
(151) 20.09.2013
(732) S.C. MILLENIUM TRANS IMPEX

S.R.L., Str. Crasna nr. 50, sect. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Taverna Olteanului

(591) Culori revendicate:negru, verde
  
(531) Clasificare Viena:030108; 030124;

260118; 270507; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06686
(151) 20.09.2013
(732) ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV

UTA BĂTRÂNA DOAMNĂ, Bd.
Nicolae Titulescu nr. 3, judeţul Arad,
, ARAD ROMANIA 

(540)

UTA BĂTRÂNA DOAMNĂ

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:010102; 210301;

241508; 241515; 260516; 260522;
290112;  

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

41 Organizarea competiţiilor sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06700
(151) 20.09.2013
(732) S.C. PALTINIS S.A., Vila nr. 1, Jud.

Sibiu, , PĂLTINIŞ ROMANIA 
(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &

P A R T N E R S  AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

OSPITALITATE DIN INIMĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06687
(151) 20.09.2013
(732) S.C. DANYNA STYLE S.R.L., Str.

Horea nr. 2, bl. 88, sc. 1, ap. 40,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

(540)

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
PROFESIONALA TRANSILVANIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06701
(151) 20.09.2013
(732)PARCALAB TEODORA-MONICA,
Str. Pompiliu Teodor nr. 19, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA 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)

AXELEN tapet folii decoraţiuni

(591) Culori revendicate:roşu, negru

 (531) Clasificare Viena:050315; 070311;
270515; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06688
(151) 20.09.2013
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 50, judeţ Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

VERMIXTOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
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ierbicide; suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06674
(151) 20.09.2013
(732) S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL

S.A., Str. Stadionului nr. 26, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
300)

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate

pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06702
(151) 20.09.2013
(732) S.C. AUTOMOBIL CLUBUL

ROMAN (ACR), Str. Tache Ionescu
nr. 27, sector 2, , BUCURŞTI
ROMANIA 

(540)

RALIUL DUNĂRII

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06703
(151) 20.09.2013
(732) S.C. UNDA MEDIA S.R.L., Calea

Bucureşti nr. 64, et. 1, Judeţul Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

Radio ACCENT 96.2 FM

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260119; 270502;

270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06675
(151) 20.09.2013
(732) S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL

S.A., Str. Stadionului nr. 26, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

FCP

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
300), galben (pantone 109)

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

270508; 270512; 270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06676
(151) 20.09.2013
(732) S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL

S.A., Str. Stadionului nr. 26, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:galben (pantone
109)

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06677
(151) 20.09.2013
(732) S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL

S.A., Str. Stadionului nr. 26, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

2013

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
300), galben (pantone 109)

 (531) Clasificare Viena:030108; 030116;
190901; 190902; 270711;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
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materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06689
(151) 20.09.2013
(732) STROESCU OVIDIU, Str. Smaranda

Brăiescu nr. 5, bl. 1G, sc. B, ap. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZooperKidz

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
turcoaz, bleu, bleumarin, albastru,
indigo, violet, mov, vişiniu, roz

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270507;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06678
(151) 20.09.2013
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, Parter,
Camera 2, judeţul Ilfov, , COM
AFUMAŢI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

CHOCOBEAR
 
(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, zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente, gheaţă (solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în lista alfabetică a
clasei 30 conform clasificării internaţionale
Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06679
(151) 20.09.2013
(732) S . C .  N O V O  N O R D

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Lt.
Av. Marcel Andreescu nr. 12, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YOSHI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06680
(151) 20.09.2013
(732) COSMOTE ROMANIAN MOBILE

TELECOMMUNICATIONS S.A.,
Splaiul Independenţei nr. 319G,
SEMA Parc, Clădirea Atrium House,
et. 1 şi 2, sector 6, 060044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COSMOTE FREE

(591) Culori revendicate:verde (pantone
376C), alb, negru

(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
270501; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06690
(151) 20.09.2013
(732) STROESCU OVIDIU, Str. Smaranda

Brăiescu nr. 5, bl. 1G, sc. B, ap. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZooperKidz

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
turcoaz, bleu, bleumarin, albastru,
indigo, violet, mov, vişiniu, roz

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06681
(151) 20.09.2013
(732) COSMOTE ROMANIAN MOBILE

TELECOMMUNICATIONS S.A.,
Splaiul Independenţei nr. 319G,
SEMA Parc, Clădirea Atrium House,
et. 1 şi 2, sector 6, 060044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COSMOTE FREE S

(591) Culori revendicate:verde (pantone
376C), alb, negru

 
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06682
(151) 20.09.2013
(732) COSMOTE ROMANIAN MOBILE

TELECOMMUNICATIONS S.A.,
Splaiul Independenţei nr. 319G,
SEMA Parc, Clădirea Atrium House,
et. 1 şi 2, sector 6, 060044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COSMOTE FREE M

(591) Culori revendicate:verde (pantone
376C), alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06683
(151) 20.09.2013
(732) COSMOTE ROMANIAN MOBILE

TELECOMMUNICATIONS S.A.,
Splaiul Independenţei nr. 319G,
SEMA Parc, Clădirea Atrium House,
et. 1 şi 2, sector 6, 060044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COSMOTE FREE L

(591) Culori revendicate:verde (pantone
376C), alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06671
(151) 20.09.2013
(732) TOCACI MIHAI CRISTIAN, B-dul

Pache Protopopescu nr. 4, ap. 2, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) COLUMBEANU ADRIAN IRINEL,
Str. Uruguay nr. 5, bl. 3, et. 1, ap. 6,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEMNITARIUM, VA DAINUI PENTRU
ETERNITATE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi alte produse din aceste
materiale; tipărituri şi în special documente,
certificate şi diplome tipărite (tipărituri);
publicaţii; fotografii; material didactic sau
pentru învăţământ.
41 Activităţi sportive şi culturale; educaţie şi
instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06673
(151) 20.09.2013
(732) TOCACI MIHAI CRISTIAN, B-dul

Pache Protopopescu nr. 4, ap. 2, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) COLUMBEANU ADRIAN IRINEL,
Str. Uruguay nr. 5, bl. 3, et. 1, ap. 6,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEMNITARIUM, CONSFINTIREA
STATUTULUI DE FAN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi alte produse din aceste
materiale; tipărituri şi în special documente,
certificate şi diplome tipărite (tipărituri);
publicaţii; fotografii; material didactic sau
pentru învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06704
(151) 20.09.2013
(732) NIPPON SODA CO.,LTD., 2-1,

Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku,,
1008165, TOKYO JAPONIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

KRIMA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Fungicide; insecticide; acaricide; ierbicide;
fungicide pentru uz agricol şi horticol şi
pentru gradina casei (homegarden); insecticide
pentru uz agricol şi horticol şi pentru gradina
casei (homegarden); ierbicide pentru uz
agricol şi horticol şi pentru gradina casei
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(homegarden); acaricide pentru uz agricol şi
horticol şi pentru gradina casei (homegarden);
insecticide pentru controlul termitelor;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06672
(151) 20.09.2013
(732) TOCACI MIHAI CRISTIAN, B-dul

Pache Protopopescu nr. 4, ap. 2, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) COLUMBEANU ADRIAN IRINEL,
Str. Uruguay nr. 5, bl. 3, et. 1, ap. 6,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEMNITARIUM, CERTIFICAREA
A U T E N T I C I T A T I I  C A L I T A T I I
LEGITIME A STATUTULUI DE FAN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi alte produse din aceste
materiale; tipărituri şi în special documente,
certificate şi diplome tipărite (tipărituri);
publicaţii; fotografii; material didactic sau
pentru învăţământ.
41 Activităţi sportive şi culturale; educaţie şi
instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06705
(151) 20.09.2013
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Prof Dr A Aslan GEROVITAL H3
EVOLUTION
 
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

270711; 270724;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06691
(151) 20.09.2013
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

METROPOLITAN TRADE S.R.L.,
la Hotel Intercontinental et. 3, cam.
303, str. Nicolae Bălcescu nr. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1,
bl.E21, et.6, ap.35, sector 6, OP 66
BUCUREŞTI

(540)

Natură şi Sănătate

(591) Culori revendicate:galben, verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente

dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
9 Suporturi magnetici pentru înregistrarea
unei reviste.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; cărţi, ziare, reviste,
materiale tipografice de orice fel.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou inclusiv redactare pagini cărţi, ziare,
reviste; regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare şi nealimentare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comerţ electronic.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
creare şi menţinere pagină web.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06706
(151) 20.09.2013
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

GEROASLAN H3
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06692
(151) 20.09.2013
(732) S.C. FACOS S.A., Str. Humorului nr.

100, Jud. Suceava, 727525, SCHEIA
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

Pentru orice buzunar
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06707
(151) 20.09.2013
(732) S.C. EASY CREDIT 4 ALL IFN

S.A., Bdul. Al. Lăpuşneanu nr. 103,
bl. LV39, sc. B, ap. 22, parter, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

I.F.N. Easy Credit CREDIT IN 48 DE
ORE

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270515; 270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06708
(151) 20.09.2013
(732) MICRI GOLD BIJUTERII S.R.L.,

Calea Victoriei nr. 56, parter, spatiul
P15, P24, P25, P26A, şi P26B, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DACIKA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 06693
(151) 20.09.2013
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr.38-40, jud. Prahova, 106400,
VALENII DE MUNTE ROMANIA 

(540)

DORADOR
  
(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
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gheaţă; biscuiţi; biscuiţi dulci; biscuiţi
crocanţi; biscuiţi petit-beurre; paste; paste
alimentare; paste din grâu integral; paste
uscate şi proaspete; tăieţei; găluşte; prăjituri;
prăjiturele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06694
(151) 20.09.2013
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr.38-40, jud. Prahova, 106400,
VALENII DE MUNTE ROMANIA 

(540)

GUSTAVO
  
(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă; biscuiţi; biscuiţi dulci; biscuiţi
crocanţi; biscuiţi petit-beurre; paste; paste
alimentare; paste din grâu integral; paste
uscate şi proaspete; tăieţei; găluşte; prăjituri;
prăjiturele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06696
(151) 20.09.2013
(732) S.C. CALLATIS GAS S.R.L.,

Incinta Port, Digul de Sud, judeţul

Constanţa, , MANGALIA ROMANIA
(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K

INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Callatis Gas

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

  
(531) Clasificare Viena:011515; 241513;

270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Propilenă (propenă); protan pentru uz
industrial; aditivi (dispersanţi) pentru benzine;
antigel; cărbune animal; catalizatori;
dispersanţi de petrol; etan; preparate de
economisire a combustibilului; combustibil
pentru reactoare nucleare; oxigen; butanol;
butan (solidificat) de uz industrial; substanţe
pentru purificarea gazelor.
4 Lubrifianţi; uleiuri şi grăsimi industriale;
combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor; combustibili
gazoşi; combustibil lichizi; combustibili
solizi; amestecuri de combustibili; gaz
combustibil; gaz îmbuteliat; gaze naturale;
gaze lichide; gaz aerian; ulei combustibil;
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aditivi nechimici pentru carburanţi; etanol
(combustibil); gaz petrolier lichefiat; gaze
naturale lichefiate; gaz lichefiat; gaze
naturale; gaz propan utilizat drept
combustibil; gaz butan utilizat ca un
combustibil; gaz solidificat (combustibil);
gazolină; gaz de sondă; produse secundare din
petrol; combustibili derivaţi din petrol; eter de
petrol; petrol brut sau rafinat; aditivi
nechimici pentru carburanţi; gaz generat de
depozitele de deşeuri; gaz sintetic (carburant);
biocombustibili; carburanţi; amestecuri de
hidrocarburi; alcool (combustibil); benzen;
cerezină; ulei diesel; amestecuri de
combustibili vaporizaţi; ulei combustibil;
motorină; petrol lampant; combustibil de
aprindere; gaz pentru aprindere; combustibil
mineral; păcură; gaz petrolier; petrol;
parafină; gaz propan comercializat în cilindri
pentru utilizare în torţe.
6 Conducte metalice pentru distribuţia
lichidelor şi gazelor; conducte din metal
cuprinse în această clasă şi destinate
manipulării, depozitării şi transportului
gazului în formă solidă, lichidă sau gazoasă;
butelii din metal pentru gaz; containere
metalice pentru gaz comprimat sau aer
lichefiat; rezervoare şi butelii din metal pentru
depozitarea şi transportul gazelor lichefiate şi
comprimate.
20 Cilindri (nu din metal) pentru gaz.
35 Gestiunea afacerilor comerciale pentru
staţii de benzină (pentru terţi); servicii de
import-export de combustibili solizi, lichizi şi
gazosi şi de produse derivate din aceştia;
comerţ cu ridicata şi/sau cu amănuntul al
combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate din aceştia; servicii de
contabilitate şi audit; organizare de expoziţii,
târguri şi evenimente în scop comercial sau
publicitar; publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; servicii de comerţ electronic cu

privire la combustibili solizi, lichizi şi gazoşi
şi produse derivate din aceştia; servicii de
procesare de date; distribuirea de materiale
publicitare; servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi); asistenţă în managementul
afacerilor; intermediere de contracte
referitoare la vânzarea şi achiziţionarea de
combustibili; organizare de tranzacţii
comerciale şi contracte comerciale referitoare
la combustibili; procesarea administrativă a
ordinelor de comandă; intermedieri de
promoţii de vânzare; licitaţii cu privire la
combustibili solizi, lichizi şi gazoşi şi produse
derivate din combustibili.
37 Servicii de alimentare cu combustibil a
vehiculelor; închiriere de maşini-unelte şi
unelte pentru forarea petrolului; închirieri de
compresoare de gaz sau de aer; pomparea şi
extragerea petrolului din câmpurile de petrol;
foraje pentru petrol sau zăcăminte de gaz;
extragerea minereurilor; instalarea de rafinării
de petrol; instalare de instrumente pentru
exploatarea (extragerea) petrolului; instalare şi
întreţinere de conducte pentru transportul
combustibililor; servicii de construcţie de
structuri pentru transportul gazelor naturale şi
a ţiţeiului; lucrări de construcţii subterane
legate de conductele de alimentare cu gaz;
repararea de sisteme de alimentare cu gaz;
repararea buteliilor cu gaz; lucrări de instalaţii
de apă, canal şi de gaz; reparaţii sau
întreţinere de echipamente de benzinărie; staţii
de service (reparaţie, întreţinere şi
realimentare cu combustibil); servicii de
conversie a motoarelor din benzină în diesel;
construcţia de porturi; reşapanarea pneurilor;
reparaţii de pompe.
39 Servicii de încărcare, descărcare,
depozitare, transport şi distribuţie de
combustibili solizi, lichizi şi gazoşi, precum şi
de produse derivate din aceştia; transmiterea
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(transportul) petrolului sau gazelor pe
conducte; servicii de livrare de combustibili
către barje; servicii de încărcare, descărcare,
transport, depozitare şi distribuţie de
propilenă, gaze naturale, gaze lichefiate şi gaz
petrolier lichefiat; servicii de dane de operare
compustibili (încărcare, descărcare,
depozitare); servicii de informare referitoare
la transportul de combustibili; distribuţie de
gaze; servicii de remorcare şi tractare
maritimă; servicii de urmărire a mărfii;
operarea ecluzelor; închirierea containerelor
de depozitare; servicii de alimbare;
exploatarea terminalelor, şi anume încărcarea,
descărcarea, depozitarea şi transportul prin
intermediul reţelei rutiere, reţelei feroviare,
navelor, barjelor şi conductelor a propilenei, a
gazului petrolier lichefiat, a gazelor naturale,
a gazelor lichefiate, a benzinei, butanului,
propanului, petrolului, biocombustibililor,
produselor petroliere.
40 Servicii de tratare a combustibilului;
conversie de combustibili nucleari; servicii de
prelucrare a gazelor şi a petrolului; servicii de
rafinare de gaz, petrol şi produse petroliere;
servicii de filtrare pentru industria petrolieră;
amestecarea de petrol în stare brută şi uleiuri
sintetice; generarea de gaze şi electricitate;
arderea, filtrarea, purificarea gazelor; tratarea

gazelor naturale; tratarea gazelor periculoase;
recuperarea hidrocarburilor din gaz; tratarea
chimică a gazelor de evacuare din arderea
combustibililor fosili; servicii de lichefiere a
gazelor naturale şi gazelor petroliere;
prelucrarea de hidrocarburi şi derivaţi din
hidrocarburi; servicii de comprimare de gaze.
42 Servicii de analiză şi testare pentru
lucrările petroliere; servicii de analiză privind
dezvoltarea câmpurilor de petrol; furnizare de
consultanţă tehnică pentru industria de
rafinare a petrolului; analiza mineralelor şi a
petrolului; controlul puţurilor de petrol;
analize pentru exploatarea câmpurilor de
petrol; servicii de explorare geofizică pentru
industria petrolului, a gazelor şi pentru
industria minieră; explorare şi căutare de
zăcăminte de petrol şi gaz; prospectarea
petrolului; realizarea de studii de fezabilitate
privind explorarea zăcămintelor de petrol şi
explorarea gazelor; servicii tehnice în
domeniul producţiei de energie electrică şi
gaze naturale; servicii de explorare pentru
localizarea gazelor; cercetare geologică.
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