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Cereri M|rci publicate în 12.12.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 08196

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
03/12/2016 Asociatia Centre for Advanced
Research in Management and
Applied Ethics

Denumire
Marc|
(540)
Ethics & Compliance Magazine

2 M 2016 08197

03/12/2016 S.C. NEWDAY DISTRIBUTION
S.R.L.

newday

3 M 2016 08198

04/12/2016 SIMIONOFF RADU-GEORGE

YELLOW BRICK

4 M 2016 08200

05/12/2016 NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU

REMATOGREEN

5 M 2016 08201

05/12/2016 S.C. DINADI S.R.L.

DINADI

6 M 2016 08202

05/12/2016 S.C. EURO GROUP
SCHASSBURG S.R.L.

AGROMAN Magazin Agricol

7 M 2016 08203

05/12/2016 S.C. ORIGINI PI S.R.L.

8 M 2016 08204

05/12/2016 S.C. DANTEX RO S.R.L.

sewTech

9 M 2016 08205

05/12/2016 S.C. ORIGINI PI S.R.L.

ORIGINI PRODUSE NATURALE
DUP{ REÚETELE LUI ÚANE

10 M 2016 08206

05/12/2016 S.C. ÔOIMII SERVICE SECURITY SOIMII SERVICE SECURITY
S.R.L.
PROFESIONALISM Ôl
CORECTITUDINE

11 M 2016 08209

05/12/2016 ASOCIATIA LUPT{TORILOR,
RANITILOR SI URMASILOR
EROILOR BRASOV DECEMBRIE
1989

12 M 2016 08212

05/12/2016 S.C. AGROPAN IMPEX S.R.L.

FIBROSLIM

13 M 2016 08213

05/12/2016 BOJOC LIUDMILA

COSMATRIX basics basically
love

14 M 2016 08214

05/12/2016 FUNDATIA TINERI PENTRU
MISIUNE BUCURESTI

Tineri Pentru Misiune

15 M 2016 08215

05/12/2016 PUSCASU CEZAR

sferik

16 M 2016 08216

05/12/2016 PREMIUM HOUSE REAL ESTATE PREMIUM HOUSE CONSTRUIM
S.R.L.
PENTRU PRETENTII PREMIUM
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 08217

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/12/2016 S.C. REBY OUTLET S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
HOT DOG GRILL on the RUN

18 M 2016 08219

05/12/2016 GHEORGHIU MARIA GABRIELA

IrisPlant

19 M 2016 08220

05/12/2016 DECALEX LEGAL SOLUTIONS
S.R.L.

DECALEX IN SLUJBA
ANTREPRENORILOR

20 M 2016 08221

05/12/2016 KALLESTEN KENNETH GEIR

Casa Damadian

21 M 2016 08222

05/12/2016 S.C.M. POTAISSA TURDA

POTAISSA SCM

22 M 2016 08223

05/12/2016 S.C. TERAPIA S.A.

FARINGOSEPT CALM

23 M 2016 08224

05/12/2016 R/GA Media Group, Inc.

FUTUREVISION

24 M 2016 08225

05/12/2016 R/GA Media Group, Inc.

FOR THE CONNECTED AGE

25 M 2016 08226

05/12/2016 MEDICABLE LIFE HOSPITAL
S.R.L.

ECHILIBRIO

26 M 2016 08227

05/12/2016 GREENZ FOODS INDUSTRIES
S.R.L.

Greenz from Nature, with Love

27 M 2016 08228

05/12/2016 AL-RAWE TAHER

ALSHEREAY

28 M 2016 08229

05/12/2016 S.C. ATLAS TECH S.R.L.

ATLAS

2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în perioada
03 - 05.12.2016

(210) M 2016 08196
(151) 03/12/2016
(732) Asociatia Centre for Advanced
Research in Management and
Applied Ethics, Şos. Giurgiului nr.
123, bl. 4B, sc. 2, ap. 61, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08197
(151) 03/12/2016
(732) S.C. NEWDAY DISTRIBUTION
S.R.L., Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 17,
hala 6, magazin nr. 11, Comuna
Afumaţi, judeţul Ilfov, SAT
AFUMAŢI ROMANIA
(540)

Ethics & Compliance Magazine
(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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; software de calculator.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalat; caractere tipografice.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; 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.

newday
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270512; 270519;
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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ceas pentru comunicarea de date către
telefoane mobile (smartbands), brăţări fitness,
ochelari inteligenţi (smartglasses), ochelari
3D, ochelari şi dispozitive pentru realitatea
virtuală şi augmentată, camere video, playere
multimedia portabile (PMPs ), jocuri, console,
televizoare, sisteme Home Cinema, DVD-uri,
CD-ROMuri, Blu-Ray Playere, sisteme audio,
videoproiectoare, senzori de ritm cardiac,
aparate electronice, aparate şi dispozitive
electronice auto, routere wireless, rutere
pentru reţea de arie largă (WAN), drone, căşti
audio, aparate foto, aparate electrocasnice,
produse şi accesorii de telecomunicaţii şi
multimedia, aparate şi instrumente de
comunicaţii şi telecomunicaţii, scanere şi
cititoare de coduri de bare, aparate şi
instrumente de radio şi de televiziune, cartele
magnetice, cartele electronice, cartele
electronice, carduri, tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile; servicii
de comercializare de accesorii, periferice,
consumabile şi piese de schimb pentru
acestea; servicii de comercializare de
dispozitive pentru monitorizarea sănătăţii,
cântare inteligente, sisteme inteligente de
alarmă şi senzori, becuri şi corpuri de iluminat
inteligente, prize inteligente, dispozitive
antifurt şi antipierdere, scanere şi dispozitive
RFID, scanere iris, cititoare amprentă,
terminale mobile, accesorii, periferice şi
consumabile pentru acestea; furnizarea de
informaţii despre produse şi servicii prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; servicii de intermediere comercială;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; furnizarea unei pieţe
on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii; furnizarea, în scopuri
comerciale şi/sau publicitare, prin intermediul
unui site web, de evaluări, recenzii şi

(210) M 2016 08198
(151) 04/12/2016
(732) SIMIONOFF RADU-GEORGE, Str.
Szentes nr. 15, judeţul Timiş, ,
DUMBRAVITA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)

YELLOW BRICK
(591) Culori revendicate:galben (pantone
116C), gri(424C)
(531) Clasificare Viena:260409; 270515;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comercializare de calculatoare
personale (personal computers), produse
software, produse hardware, componente de
calculatoare (componente PC), periferice
pentru calculatoare, desktopuri pentru
calculatoare, monitoare pentru calculatoare,
imprimante, fax-uri, scanere, laptopuri,
telefoane mobile, tablete, calculatoare de
buzunar, asistenţi personali digitali, agende
electronice, organizatoare electronice,
dispozitive electronice digitale mobile,
dispozitive electronice digitale wireless,
dispozitive pentru sistem de poziţionare
globală (GPS), telefoane inteligente
(smartphones), telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână (smartwatches), brăţări de
4
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recomandări despre prestatorii de servicii şi
producătorii de bunuri; prelucrare electronică
a datelor; strângerea în beneficiul unor terţi, a
unei varietăţi de furnizori de servicii, în
domeniul serviciilor on-line, comunicaţiilor,
tehnologiei informaţiilor şi serviciilor
editoriale, pentru ca aceşti clienţi să
vizualizeze şi să aleagă în mod convenabil
aceste servicii; servicii computerizate de
stocare şi accesare de date; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
servicii de localizare a stocurilor în baze de
date; servicii de facturare; servicii de
vizualizare şi accesare a facturilor; organizare
şi gestionare de programe de loializare sau
promoţionale pentru clienţi; servicii de
furnizare de informaţii comerciale; furnizare
de informaţii de afaceri comerciale; servicii de
intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzării de produse şi prestării de
servicii; negociere şi încheiere de tranzacţii
comerciale pentru terţi; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori; studii de
piaţă; organizarea de expoziţii, concursuri,
târguri şi evenimente în scopuri comerciale
sau publicitare; furnizare de spaţiu pe pagini
web pentru promovarea de produse şi servicii;
realizare, compilare şi difuzare de anunţuri
comerciale şi publicitare; servicii de carduri
de fidelitate; promovarea vânzărilor pentru
terţi; administrarea afacerilor în sistem de
franciză; închirierea spaţiilor publicitare;
furnizare şi închiriere de spaţiu publicitar pe
internet; furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet; furnizarea
unui ghid de publicitate online cu motor de
căutare care contine bunuri şi servicii oferite
de furnizori online, managementul fişierelor
computerizate; sondaje de opinie;
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri); intermedierea

serviciilor de telecomunicaţii; intermedieri de
promoţii de vânzare; servicii de aprovizionare
pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servicii
pentru alte întreprinderi; închiriere de
automate de vânzare; servicii de consultanţă în
afaceri; servicii de consultanţă referitoare la
achiziţia de bunuri şi servicii; servicii
publicitate, marketing şi promovare.
39 Servicii de consultanţă referitoare la
servicii de logistică constând în transportul,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08222
(151) 05/12/2016
(732) S.C.M. POTAISSA TURDA, Str 22
Decembrie 1989 nr.24 A, Judeţul Cluj,
, TURDA ROMANIA
(540)

POTAISSA SCM
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;
260422; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08214
(151) 05/12/2016
(732) FUNDATIA TINERI PENTRU
MISIUNE BUCURESTI, Str. Ştefan
Moraru 32, 051108, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08223
(151) 05/12/2016
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)
FARINGOSEPT CALM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

Tineri Pentru Misiune
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
020523; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 2016 08215
(151) 05/12/2016
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva
nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 08216
(151) 05/12/2016
(732) PREMIUM HOUSE REAL
ESTATE S.R.L., Str. Voineasa, nr.
50, cam. 4, sc. B, et. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

(540)

sferik
(591) Culori revendicate:roşu, verde

PREMIUM HOUSE CONSTRUIM
PENTRU PRETENTII PREMIUM

(531) Clasificare Viena:260701; 261501;
270502; 290112;
(591) Culori revendicate:albastru închis,
maro deschis

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Alimente şi substanţe dietetice pentru uz
medical; alimente pentru copii şi bebeluşi;
suplimente alimentare de uz medical.
30 Ciocolată; preparate din cereale.

(531) Clasificare Viena:140501; 240105;
240113; 240120; 240905; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Investiţii imobiliare; afaceri imobiliare;
gestiunea bunurilor imobiliare; gestionarea
investiţiilor imobiliare; servicii fiduciare
imobiliare; gestionarea proprietăţilor
(imobiliare); managementul proprietăţilor
imobiliare; servicii imobiliare privind
gestionarea investiţiilor imobiliare; formare de
consorţii imobiliare; organizare de închirieri
imobiliare; investiţii în proprietăţi imobiliare;

˜˜˜˜˜˜˜
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instalaţii electrice; servicii de instalaţii de
încălzire centrală; întreţinere de instalaţii
sanitare; lucrări de instalaţii sanitare; servicii
de instalaţii de maşini pentru birou; instalare
de instalaţii pentru băi; instalare de instalaţii
de iluminat; întreţinere şi reparare de instalaţii
în clădiri; instalare de aparatură de bucătărie şi
instalaţii de spălătorie; lucrări de instalaţii
sanitare şi instalare de apă şi de gaz; furnizare
de informaţii online privind construirea de
clădiri.
˜˜˜˜˜˜˜

consultanţă privind bunuri imobiliare; servicii
de achiziţii imobiliare; administrare de
proprietăţi imobiliare; administrare de bunuri
imobiliare; servicii privind afaceri imobiliare;
gestionare de proprietăţi imobiliare;
planificare de investiţii imobiliare; asigurare
de proprietăţi imobiliare; servicii de
consultanţă în materie de bunuri imobiliare;
furnizare de informaţii privind bunuri
imobiliare şi terenuri; servicii de administrare
a bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor;
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidenţiale; servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii industriale; servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare; intermediere de contracte pentru
arendarea şi închirierea de proprietăţi
imobiliare; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spaţii de clădiri; servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de vânzare cu amănuntul.
37 Construcţii civile; construcţii; consultaţii
pentru construcţii; servicii de construcţii;
reparaţii în construcţii; consultanţă în
domeniul construcţiilor civile (construcţii);
amenajare teritorială pentru construcţii;
amenajare de terenuri (construcţii); servicii de
construcţii civile; lucrări de reparaţii în
construcţii; informaţii în materie de
construcţii; construcţii şi demolări de clădiri;
construcţii şi reparaţii de clădiri; servicii de
management în construcţii; servicii de
construcţii de clădiri; supraveghere a
lucrărilor de construcţii; spervizare
(conducere) de lucrări de construcţii; lucrări
de izolare a clădirilor (construcţii); construcţii
de clădiri rezidenţiale şi comerciale; lucrări de
construcţii de inginerie civilă; servicii de
instalaţii pentru telecomunicaţii; servicii de
servicii de instalaţii de telefonie; servicii de

(210) M 2016 08224
(151) 05/12/2016
(732) R/GA Media Group, Inc., 450 West
33rd Street,, NY 10001, New York
S.U.A.
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, Etaj 1, Sector 1
BUCUREŞTI
(540)
FUTUREVISION
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de marketing, şi anume
coordonarea cercetări în domeniul identificării
comportamentului consumatorilor şi al
analizei tendinţei consumatorilor; consultanţă
în domeniul managementului afacerilor în
legatură cu strategiile, marketingul, vânzările,
operarea, proiectarea de produse, în principal
specializându-se în utilizarea de modele
analitice şi statistice pentru înţelegerea şi
previziunea tendinţelor şi acţiunilor luate de
consumatori, societăţi de afaceri pe piaţă;
servicii de monitorizare şi consultanţă pentru
afaceri, şi anume urmărirea site-urilor web şi
a aplicaţiilor terţilor pentru strategie, bună
8
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cunoaştere, marketing, vânzări, operare,
proiectarea de produse, în principal
specializându-se în utilizarea de modele
analitice şi statistice pentru înţelegerea şi
previziunea tendinţelor şi acţiunilor luate de
consumatori, societaţi de afaceri şi pe piaţă;
consultanţă pentru firme cu privire la strategii
pentru clienţi în domeniile marketing, vânzări,
operare şi proiectarea de produse în principal
specializându-se în utilizarea de modele
analitice pentru întelegerea şi previziunea
tendinţelor şi acţiunilor luate de consumatori,
societăţi de afaceri şi pieţei de retail.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comerţ oline.
43 Restaurante; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08225
(151) 05/12/2016
(732) R/GA Media Group, Inc., 450 West
33rd Street,, NY 10001, New York
S.U.A.
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, Etaj 1, Sector 1
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08217
(151) 05/12/2016
(732) S.C. REBY OUTLET S.R.L., Str.
Brestei, nr. 34, ap. 2, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

FOR THE CONNECTED AGE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de marketing, şi anume
coordonarea cercetării în domeniul
identificării comportamentului consumatorilor
şi al analizei tendinţei consumatorilor;
consultanţă în domeniul managementului
afacerilor în legatură cu strategiile,
marketingul, vânzările, operarea, proiectarea
de produse, în principal specializându-se în
utilizarea de modele analitice şi statistice
pentru înţelegerea şi previziunea tendinţelor şi
acţiunilor luate de consumatori, societăţi de
afaceri pe piaţă; servicii de monitorizare şi
consultanţă pentru afaceri, şi anume urmărirea
site-urilor web şi a aplicaţiilor terţilor pentru
strategie, bună cunoaştere, marketing, vânzări,

HOT DOG GRILL on the RUN
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, maro

galben,

(531) Clasificare Viena:011505; 250119;
270502; 290114;

9
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operare, proiectarea de produse, în principal
specializându-se în utilizarea de modele
analitice şi statistice pentru înţelegerea şi
previziunea tendinţelor şi acţiunilor luate de
consumatori, societăţi de afaceri şi pe piaţă;
consultanţă pentru firme cu privire la strategii
pentru clienţi în domeniile marketing, vânzări,
operare şi proiectarea de produse în principal
specializându-se în utilizarea de modele
analitice pentru întelegerea şi previziunea
tendinţelor şi acţiunilor luate de consumatori,
societăţi de afaceri şi pieţei de retail.

(210) M 2016 08226
(151) 05/12/2016
(732) MEDICABLE LIFE HOSPITAL
S.R.L., Calea Şerban Vodă nr. 95-101,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08219
(151) 05/12/2016
(732) G H E O R G H I U
MARIA
GABRIELA, B-dul. 1 Decembrie
1918, nr. 30, bl. Z4, sc. 3, ap. 27, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ECHILIBRIO
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020702; 020723;
270502; 290101;

IrisPlant
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; planificare de programe
privind controlul greutăţii; centru SPA;
consultanţă în domeniul nutriţiei şi al dietelor;
consiliere în materie de sănătate; furnizare de
centre de recuperare fizică, fizioterapie;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni;
servicii cosmetice de îngrijire corporală;
servicii de control fizic; control în domeniul
îngrijirii corpului şi al frumuseţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08220
(151) 05/12/2016
(732) DECALEX LEGAL SOLUTIONS
S.R.L., Str. Munţii Gurghiului nr. 10,
camera 3, parter, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 08227
(151) 05/12/2016
(732) GREENZ FOODS INDUSTRIES
S.R.L., Bdul. Tomis nr. 330, Camera
1, bl. N 1, et. 2, ap. 69, Judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

DECALEX IN SLUJBA
ANTREPRENORILOR
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
negru, roşu
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;
130117; 170302; 260114; 270501;
290113;

Greenz from Nature, with Love
(591) Culori revendicate:verde

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice.

(531) Clasificare Viena:050315; 270512;
290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(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 (solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în aceasta clasă conform
clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă (solicităm protecţie pentru
11
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toate produsele incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru toate serviciile incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicitam
protecţie pentru toate serviciile incluse în
aceasta clasa conform clasificarii de la nisa).

(210) M 2016 08201
(151) 05/12/2016
(732) S.C. DINADI S.R.L., Str. Crestei nr.
4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

DINADI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08200
(151) 05/12/2016
(732) N E A G O E
GHEORGHE
CLAUDIU, Str. Călugăreni, nr. 168,
Jud. Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260404; 260418;
270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, 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.

(540)
REMATOGREEN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Cosmetice, în special gel de masaj, altele
decât pentru uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08202
(151) 05/12/2016
(732) S . C .
EURO
GROUP
SCHASSBURG S.R.L., Str. Zorilor
nr. 21, judeţul Mureş, , ALBEŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 08203
(151) 05/12/2016
(732) S.C. ORIGINI PI S.R.L., fosta fermă
agrozootehnică, nr. cadastral 476,
Carte funciara nr. 20411, Comuna
Floreşti, judeţul Prahova, , SAT
CĂLINEŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(540)

AGROMAN Magazin Agricol
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, crem, maro, galben

verde,

(531) Clasificare Viena:020121; 030315;
030413; 050924; 250119; 290115;

(531) Clasificare Viena:070124; 250720;
261107; 261108; 261113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;

˜˜˜˜˜˜˜
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gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule 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).
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
23 Fire de uz textil (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).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08204
(151) 05/12/2016
(732) S.C. DANTEX RO S.R.L., Str.
Carpenului nr. 7A, Biroul nr. 2,
judeţul Braşov, , COMUNA
SANPETRU ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

sewTech
(591) Culori revendicate:gri, albastru
(531) Clasificare Viena:270508; 270519;
290112;

14
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sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

(210) M 2016 08205
(151) 05/12/2016
(732) S.C. ORIGINI PI S.R.L., fosta fermă
agrozootehnică, nr. cadastral 476,
Carte funciara nr. 20411, Comuna
Floreşti, judeţul Prahova, , SAT
CĂLINEŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08206
(151) 05/12/2016
(732) S.C. ŞOIMII SERVICE SECURITY
S.R.L., Calea Ferentari nr. 72, bl. 4B,
sc. 4, ap. 26, parter, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
ORIGINI PRODUSE NATURALE
DUPĂ REŢETELE LUI ŢANE
(531) Clasificare Viena:070124; 250720;
261107; 261108; 270511;
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

SOIMII SERVICE SECURITY
P R O F E S I O N A L I S M
Ş l
CORECTITUDINE
(591) Culori revendicate:alb, albastru, grena,
negru, galben

15

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în perioada
03 - 05.12.2016

produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; regruparea
în avantajul terţilor a produselor solicitate în
clasa 21 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

(531) Clasificare Viena:030701; 030702;
030716; 241314; 260115; 260116;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii servicii de transport securizat,
servicii de transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 08228
(151) 05/12/2016
(732) AL-RAWE TAHER, Str. Garoafelor
nr. 62, jud. Ilfov, , VOLUNTARI
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)
ALSHEREAY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
16
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(210) M 2016 08209
(151) 05/12/2016
(732) ASOCIATIA LUPTĂTORILOR,
RANITILOR SI URMASILOR
EROILOR BRASOV DECEMBRIE
1989, Str. George Bariţiu nr. 1A,
judeţul Braşov, , 500025 ROMANIA
(740) N.P.C. S.R.L., Str. Alexandru cel Bun,
Nr.13, Bl.E28, Ap.7, Jud. Braşov
Braşov
(540)

(210) M 2016 08212
(151) 05/12/2016
(732) S.C. AGROPAN IMPEX S.R.L.,
Calea Chişinăului nr. 29, Corp C4,
Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)

FIBROSLIM
(591) Culori revendicate:pantone 871C
(531) Clasificare Viena:261101; 261113;
270510; 270511; 290102;
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, verde, negru, alb

galben,

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Produse de panificaţie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou în legătură cu
produse de panificaţie.

(531) Clasificare Viena:020914; 240105;
240119; 240701; 240715; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de competiţii,
concursuri, spectacole, colocvii, conferinţe,
simpozioane, seminarii, work-shopuri,
concerte.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08229
(151) 05/12/2016
(732) S.C. ATLAS TECH S.R.L., Str.
Dornei nr. 121, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 08213
(151) 05/12/2016
(732) BOJOC LIUDMILA, Foişorul de
Foc nr. 1, et. 1, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

(540)

ATLAS
(591) Culori revendicate:portocaliu
(531) Clasificare Viena:260301; 260319;
270509; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

COSMATRIX basics basically love
(531) Clasificare Viena:241708; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
18
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pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

(210) M 2016 08221
(151) 05/12/2016
(732) KALLESTEN KENNETH GEIR,
Piaţa Ovidiu nr. 13, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Casa Damadian
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05972
(151) 06/10/2003
(732) ARRANDCO INVESTMENTS
LIMITED, 6th Floor, 25 Farringdon
Street, EC4A 4AB, , LONDON
REGATUL UNIT UNITED
KINGDOM
(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

BAKER TILLY
(531) Clasificare Viena:030701; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de expertiză contabilă pentru
societăţi; consultanţă privind managementul;
audit, contabilitate, servicii de contabilitate;
întocmirea situaţiilor financiare; administrarea
conturilor întreprinderilor; consiliere în
domeniul afacerilor cu privire la contabilitate;
întocmirea şi întreţinerea contabilităţii
computerizate; contabilitate de gestiune;
întocmire de extrase de cont; furnizare de
informaţii referitoare la situaţilor financiare;
furnizare de rapoarte privind informaţiile
contabile; servicii de contabilitate privind
taxele şcolare şi servicii de contabilitate
privind costurile taxelor şcolare; compilarea şi
furnizarea de informaţii şi consiliere în
materie comercială şi de afaceri; consultanţă
şi evaluări fiscale; pregătirea evaluărilor
fiscale; consiliere, planificare şi consultanţă
fiscale; servicii de evidenţă contabilă; servicii
privind insolvabilitatea societăţilor; servicii de
consiliere privind gestiunea afacerilor; servicii
de documentare şi informare în domeniul
contabilităţii; consiliere profesională în

materie de audit, contabilitate, TVA,
fiscalitate individuală şi a societăţilor şi
servicii de finanţare pentru societăţi şi
recuperare a societăţilor (corporate recovery);
consultanţă de management cu privire la
afaceri; pregătirea de rapoarte cu privire la
toate serviciile mai sus menţionate; servicii de
secretariat; furnizarea de servicii de secretariat
iniţiale pentru societăţi în faza de de
constituire a unei societăţi; servicii de
consiliere în materie de remunerare a
personalului; servicii de secretariat pentru
societăţi; servicii de procesare a statelor de
plată; servicii de recrutare de personal;
servicii de recrutare şi resurse umane; servicii
de consultanţă privind strategiile comerciale;
punerea la dispoziţie de administratori
independenţi pentru societăţi; punerea la
dispoziţie de administratori cu funcţii
neexecutive pentru societăţi; servicii de
consultanţă de specialitate în materie de audit,
fiscalitate, recuperare a societăţilor (corporate
recovery) şi contabilitate.
36 Furnizare de servicii de către consilieri
financiari independenţi; servicii financiare;
planificare, management, consultanţă şi
administrare financiară; intermediere
financiară; intermediere în asigurări;
intermediere în domeniul comercial; servicii
de intermediere în asigurări pentru afaceri şi
persoane; analiză financiară; consiliere şi
planificare referitoare la investiţii; servicii de
pensii; consiliere şi planificare referitoare la
pensii; consiliere şi planificare fiscală; servicii
actuariale; servicii de asigurări; consultanţă în
domeniul asigurărilor; curtaj în asigurări;
furnizare de informaţii domeniul asigurărilor
şi financiare; consultanţă de management
referitoare la asigurări; servicii în materie de
insolvenţă; servicii financiare privind
insolvenţa în afaceri şi insolvenţă individuală;
gestionarea proprietăţilor; gestionarea
proprietăţilor imobiliare; gestionarea riscurilor
financiare; gestionarea activelor; înfiinţarea de
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fonduri mutuale; gestionarea investiţiilor şi
strategii de investiţie; consiliere privind
investiţiile; investirea fondurilor; gestionarea
fondurilor; servicii ale trusturilor de investiţii;
fonduri de plasament colectiv; finanţare de
împrumuturi; ipoteci; servicii în legătură cu
ipoteci pentru proprietăţi rezidenţiale şi
comerciale; servicii de consiliere în legătură
cu pensii, investiţii, asigurări, asigurări de
viaţă, planificare de scheme pentru taxe de
şcolarizare şi ipoteci; consiliere privind taxele
de moştenire; compilare şi furnizare de
informaţii şi analiză financiare în scop de
afaceri prin telefon, calculator, poştă
electronică, mijloace electronice şi prin
intermediul materialelor tipărite şi
publicaţiilor periodice; furnizare de servicii
fiduciare şi de executare silită; servicii
fiduciare; servicii de consultanţă de
specialitate în materie financiară, de investiţii
şi de asigurări; furnizare de baze de date
computerizate care conţin informaţii
financiare; întocmire de rapoarte ce conţin
informaţii financiare; servicii de informare şi
consiliere, toate în legătură cu serviciile mai
sus menţionate.
41 Cursuri şi instruire în domeniile financiar,
de investiţii, asigurări, audit, fiscalitate,
recuperare a societăţilor (corporate recovery)
şi de contabilitate; servicii de consultanţă cu
privire la instruirea în domeniul afacerilor.
42 Servicii de proiectare şi programare de de
software pentru calculator, consultanţă de
specialitate (nu pentru afaceri); servicii de
înfiinţare de societăţi; consiliere cu privire la
litigii; servicii de asistenţă pentru litigii;
contabilitate judiciară; servicii ale experţilor
judiciari; servicii de consultanţă în materie de
tehnologie a informaţiei; servicii juridice cu
privire la administrare şi punere sub sechestru;
servicii de consultanţă de specialitate cu
privire la administrare şi punere sub sechestru.
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(210) M 2016 05973
(151) 06/10/2003
(732) ARRANDCO INVESTMENTS
LIMITED, 6th Floor, 25 Farringdon
Street, EC4A 4AB, , LONDON
REGATUL UNIT UNITED
KINGDOM
(740) PETOSEVIC S.R.L., Str. Dionisie
Lupu, nr. 54, et. 2, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
BAKER TILLY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de expertiză contabilă pentru
societăţi; consultanţă privind managementul;
audit, contabilitate, servicii de contabilitate;
întocmirea situaţiilor financiare; administrarea
conturilor întreprinderilor; consiliere în
domeniul afacerilor cu privire la contabilitate;
întocmirea şi întreţinerea contabilităţii
computerizate; contabilitate de gestiune;
întocmire de extrase de cont; furnizare de
informaţii referitoare la situaţilor financiare;
furnizare de rapoarte privind informaţiile
contabile; servicii de contabilitate privind
taxele şcolare şi servicii de contabilitate
privind costurile taxelor şcolare; compilarea şi
furnizarea de informaţii şi consiliere în
materie comercială şi de afaceri; consultanţă
şi evaluări fiscale; pregătirea evaluărilor
fiscale; consiliere, planificare şi consultanţă
fiscale; servicii de evidenţă contabilă; servicii
privind insolvabilitatea societăţilor; servicii de
consiliere privind gestiunea afacerilor; servicii
de documentare şi informare în domeniul
contabilităţii; consiliere profesională în
materie de audit, contabilitate, TVA,
fiscalitate individuală şi a societăţilor şi
servicii de finanţare pentru societăţi şi
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recuperare a societăţilor (corporate recovery);
consultanţă de management cu privire la
afaceri; pregătirea de rapoarte cu privire la
toate serviciile mai sus menţionate; servicii de
secretariat; furnizarea de servicii de secretariat
iniţiale pentru societăţi în faza de de
constituire a unei societăţi; servicii de
consiliere în materie de remunerare a
personalului; servicii de secretariat pentru
societăţi; servicii de procesare a statelor de
plată; servicii de recrutare de personal;
servicii de recrutare şi resurse umane; servicii
de consultanţă privind strategiile comerciale;
punerea la dispoziţie de administratori
independenţi pentru societăţi; punerea la
dispoziţie de administratori cu funcţii
neexecutive pentru societăţi; servicii de
consultanţă de specialitate în materie de audit,
fiscalitate, recuperare a societăţilor (corporate
recovery) şi contabilitate.
36 Furnizare de servicii de către consilieri
financiari independenţi; servicii financiare;
planificare, management, consultanţă şi
administrare financiară; intermediere
financiară; intermediere în asigurări;
intermediere în domeniul comercial; servicii
de intermediere în asigurări pentru afaceri şi
persoane; analiză financiară; consiliere şi
planificare referitoare la investiţii; servicii de
pensii; consiliere şi planificare referitoare la
pensii; consiliere şi planificare fiscală; servicii
actuariale; servicii de asigurări; consultanţă în
domeniul asigurărilor; curtaj în asigurări;
furnizare de informaţii domeniul asigurărilor
şi financiare; consultanţă de management
referitoare la asigurări; servicii în materie de
insolvenţă; servicii financiare privind
insolvenţa în afaceri şi insolvenţă individuală;
gestionarea proprietăţilor; gestionarea
proprietăţilor imobiliare; gestionarea riscurilor
financiare; gestionarea activelor; înfiinţarea de
fonduri mutuale; gestionarea investiţiilor şi
strategii de investiţie; consiliere privind

investiţiile; investirea fondurilor; gestionarea
fondurilor; servicii ale trusturilor de investiţii;
fonduri de plasament colectiv; finanţare de
împrumuturi; ipoteci; servicii în legătură cu
ipoteci pentru proprietăţi rezidenţiale şi
comerciale; servicii de consiliere în legătură
cu pensii, investiţii, asigurări, asigurări de
viaţă, planificare de scheme pentru taxe de
şcolarizare şi ipoteci; consiliere privind taxele
de moştenire; compilare şi furnizare de
informaţii şi analiză financiare în scop de
afaceri prin telefon, calculator, poştă
electronică, mijloace electronice şi prin
intermediul materialelor tipărite şi
publicaţiilor periodice; furnizare de servicii
fiduciare şi de executare silită; servicii
fiduciare; servicii de consultanţă de
specialitate în materie financiară, de investiţii
şi de asigurări; furnizare de baze de date
computerizate care conţin informaţii
financiare; întocmire de rapoarte ce conţin
informaţii financiare; servicii de informare şi
consiliere, toate în legătură cu serviciile mai
sus menţionate.
41 Cursuri şi instruire în domeniile financiar,
de investiţii, asigurări, audit, fiscalitate,
recuperare a societăţilor (corporate recovery)
şi de contabilitate; servicii de consultanţă cu
privire la instruirea în domeniul afacerilor.
42 Servicii de proiectare şi programare de de
software pentru calculator, consultanţă de
specialitate (nu pentru afaceri); servicii de
înfiinţare de societăţi; consiliere cu privire la
litigii; servicii de asistenţă pentru litigii;
contabilitate judiciară; servicii ale experţilor
judiciari; servicii de consultanţă în materie de
tehnologie a informaţiei; servicii juridice cu
privire la administrare şi punere sub sechestru;
servicii de consultanţă de specialitate cu
privire la administrare şi punere sub sechestru.
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