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Cereri M|rci publicate în data de 20/07/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 04384 13/07/2016 S.C. EDITURA GAMA S.R.L. gama imago

2 M 2016 04888 13/07/2016 LUCA IOANA ZâmbeÕte mai mult ZâmbeÕte mai
mult acas|

3 M 2016 04889 13/07/2016 ALECSE DANIELA EMILIA L'Amande - Desserts sans gluten

4 M 2016 04890 13/07/2016 IKAS SECURITY S.R.L. IKAS SECURITY

5 M 2016 04891 13/07/2016 S.C. NETLAND COMPUTERS
S.R.L.

NETLAND

6 M 2016 04892 13/07/2016 S.C. FORTUNA PARK S.R.L. FP FORTUNA PARK

7 M 2016 04893 13/07/2016 S.C. URBAN INVEST S.R.L. KARPATHIAN

8 M 2016 04894 13/07/2016 S.C. URBAN INVEST S.R.L.

9 M 2016 04895 13/07/2016 S.C. MARCIP TECH S.R.L. PROMPT COVER

10 M 2016 04897 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR gas T

11 M 2016 04898 13/07/2016 S.C. OCEAN FISH S.R.L. Ocean Fish Passion for fish!

12 M 2016 04899 13/07/2016 S.C. OCEAN FISH S.R.L. Ocean Fish Pasiunea noastr|
este peÕtele!

13 M 2016 04900 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR. UTILITATI MODERNE
PENTRU BUSINESSUL TAU

14 M 2016 04901 13/07/2016 OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. PROMOVARA

15 M 2016 04902 13/07/2016 DRAGHICI CATALIN PISCINA FLOREASCA

16 M 2016 04903 13/07/2016 DRAGHICI CATALIN GRADINA FLOREASCA

17 M 2016 04904 13/07/2016 ASOCIATIA CULTURALA
MISCAREA TEATRALA PENTRU
EDUCATIA TINERETULUI

CARUSEL cooltural
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18 M 2016 04905 13/07/2016 BRAND ARCHITECTS
CONSULTANCY S.R.L.

brand architects boutique of
strategy

19 M 2016 04906 13/07/2016 BRAND ARCHITECTS
CONSULTANCY S.R.L.

boutique of strategy

20 M 2016 04907 13/07/2016 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

Pasteur ROMÂNIA Fondat 1895

21 M 2016 04908 13/07/2016 S.C. RO-GALU PROD S.R.L. rogalu

22 M 2016 04909 13/07/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

acum pentru maine

23 M 2016 04910 13/07/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

acum - pentru - maina

24 M 2016 04911 13/07/2016 Ipsen Pharma S.A.S. SMIKACTIV FLORA

25 M 2016 04912 13/07/2016 STARGAZ TRADING S.R.L. STARGAZ

26 M 2016 04913 13/07/2016 S.C. BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

Card de s|n|tate BCR Asigur|ri
de ViaÛ| BCR ASIGURARI DE
VIATA VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.

27 M 2016 04914 13/07/2016 DREAMWORKS ANIMATION LLC

28 M 2016 04915 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR. VIITORUL DIRECT DE
LA SURSA

29 M 2016 04916 13/07/2016 ANJACO B SECURITY S.R.L. ANJACO B SECURITY

30 M 2016 04917 13/07/2016 S.C. AUVIMIST IMPEX S.R.L. Rochii de mireas| Noela
Style...Stil, EleganÛ|, Rafinament

31 M 2016 04918 13/07/2016 ENE OLIMPIA CRISTINA GOOD THINGS ARE MADE TO
BE SHARED

32 M 2016 04919 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR. SURSE DE ENERGIE.
RESURSE DE CONFORT

33 M 2016 04920 13/07/2016 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. PROFI Smart ONE STOP SHOP

34 M 2016 04921 13/07/2016 S.C. CRONA COM S.R.L. ECHOS
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35 M 2016 04922 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR. FURNIZORUL OFICIAL
AL PERFORMANTEI

36 M 2016 04923 13/07/2016 S.C. CRONA COM S.R.L. PACA-Sursa ta de sanatate
Smântan|

37 M 2016 04924 13/07/2016 S.C. NORDIC PETFOOD
PRODUCTION S.R.L.

Petful Everyday

38 M 2016 04925 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR. ALIMENTAM
SUCCESUL ROMANESC

39 M 2016 04926 13/07/2016 S.C. CLOUD BUSINESS
SERVICES S.R.L.

CBS CLOUD BUSINESS
SERVICES

40 M 2016 04927 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR. VENIM CU O NOUA
ENERGIE

41 M 2016 04928 13/07/2016 ASOCIAÚIA BUCURIA INIMII Bucuria inimii

42 M 2016 04929 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR. CU ENERGIE
POZITIVA PENTRU CLIENTII
NOSTRI

43 M 2016 04930 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

ALEGE ENERGIA SUCCESULUI
ROMANESC

44 M 2016 04931 13/07/2016 GAZPROM NEFTI S.A. G-DRIVE NOUA PUTERE A
CARBURANTULUI

45 M 2016 04932 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

ALEGE ENERGIA
PERFORMANTEI ROMANESTI

46 M 2016 04933 13/07/2016 GRAUR CIPRIAN-DAN CLINICA GSM doctorul
telefonului t|u

47 M 2016 04934 13/07/2016 S.C. MOLOSO MARKETING
AGENCY S.R.L.

MOLOSO

48 M 2016 04935 13/07/2016 GAZPROM NEFTI S.A. G-DRIVE PUTEREA
TRANSFORMARII

49 M 2016 04936 13/07/2016 SAN-PETRU HORIA IOAN Terapia PRP

50 M 2016 04937 13/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.
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(210) M 2016 04384
(151) 13/07/2016
(732) S.C. EDITURA GAMA S.R.L., Str.

Păcurari nr. 93-95, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

gama imago

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;

050116; 270501; 290113;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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; caractere tipografice;
clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04900
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TINMAR. UTILITATI MODERNE
PENTRU BUSINESSUL TAU

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

4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
neregenerabile; energie electrică din surse
regenerabile; lumânări (iluminat).
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgentă; surse de
energie electrică (generatoare); turbine pentru
generarea de energie; generatoare acţionate cu
energie solară; maşini generatoare de energie
electrică continuă; aparate de alimentare cu
energie (generatoare); palete de turbină pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru maşini; cuplaje
de transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
energie pentru utilaje agricole; cuplaje de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(metalice) pentru transferul energiei hidraulice
în maşini (părţi componente); furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);
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instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unităţi de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre).
9 Contoare de energie; regulatoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupatoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; aparate pentru controlul
energiei electrice; aparate pentru
condiţionarea energiei electrice; maşini pentru
distribuţia energiei electrice; cutii pentru
alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; aparate
comutatoare pentru alimentarea cu energie;
aparate de alimentare cu energie continuă; fire
de alimentare cu energie electrică; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; sisteme electronice
de control al energiei; aparatură de alimentare
cu energie continua (baterii); aparate pentru
diagnoza instalaţiilor de energie electrică;
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; celule de energie solară din
silicon cristalin; dispozitive electrice de
comandă pentru gestiunea energiei; aparate şi

instrumente pentru comutarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transformarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.); indicatoare iluminate;
limitatoare de curent pentru corpuri electrice
de iluminat; fotocelule folosite împreună cu
corpuri de iluminat de siguranţă; senzori de
poziţie cu LED.
11 Lămpi alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de căldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară; instalaţii de încălzire alimentate cu
energie solară; aparate de ventilaţie alimentate
cu energie solară; aparate de stocare a energiei
solare utilizate pentru încălzire; iluminat de
siguranţă; structuri de iluminat; becuri de
iluminat; iluminat stradal; difuzoare
(iluminat); lanterne pentru iluminat; corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv; corpuri de
iluminat incandescent; corpuri de iluminat;
plafoniere (corpuri  de i luminat);
transformatoare pentru corpuri de iluminat;
aplice (corpuri electrice de iluminat); corpuri
de iluminat de siguranţă; accesorii pentru
corpuri de iluminat; corpuri de iluminat pentru
interior; corpuri de iluminat pentru exterior;
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior;
corpuri de iluminat de uz casnic; accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
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exterior; corpuri de iluminat pentru situaţii de
urgenţă; corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos; corpuri de iluminat care
proiectează lumina în sus; corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase;
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare; şine suspendate (nu electrice) pentru
corpuri electrice de iluminat; acoperiri de
sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare; luminatoare LED; lumini
LED subacvatice; becuri cu LED; leduri
ambientale; lanterne cu leduri; lumini LED
pentru iluminatul public; aparate de iluminat
cu diode luminescente (LED); becuri cu led
pentru automobile; instalaţii de iluminat cu
diode electroluminescente (leduri); lumânări
fără flacără cu diode electroluminescente
(leduri); ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase.
36 Evaluarea financiară a costurilor energiei
termice; curtaj de investiţii financiare în
companii de energie; agenţii de colectare a
plăţilor pentru furnizarea de energie electrică;
agenţii pentru colectarea plaţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică; asigurări;
administrarea afacerilor financiare; servicii
financiare privind afacerile.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de

energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de instalaţii
de energie nucleară; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice.
38 Telecomunicaţii.
39 Distribuţia de energie; depozitarea energiei
electrice; stocarea energiei electrice; furnizare
energiei electrice; distribuţie de energie
electrică; distribuire de energie reciclabilă;
depozitare de energie şi combustibili;
distribuţia şi transmiterea energiei electrice;
furnizare şi distribuţie de energie electrică;
servicii publice de distribuţie a energiei
electrică; distribuire de energie pentru
încălzirea şi răcirea clădirilor; servicii
consultative şi informative privind distribuirea
de energie; transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Producerea energiei; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
de către centrale electrice; producere de
energie de către centrale nucleare; generarea
de energie electrică folosind sechestrarea
carbonului; producere de energie electrică din
surse regenerabile; servicii de consultanţă
privind generarea de energie electrică;
închiriere în sistem leasing (cu excepţia celor
finanţate pentru achiziţia în rate sau prin
închiriere) echipamentelor de generare a
energiei.
42 Cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; consultanţă profesională
privind conservarea energiei; consiliere în
domeniul economiei de energie; programare
de software pentru gestionarea energiei;
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consultanţă tehnologică în domeniul generării
energiei alternative; servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie;
dezvoltare de sisteme pentru administrarea
energiei şi electricităţii; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei; consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; servicii de consultanţă în materie de
utilizare a energiei; proiectare şi dezvoltare de
reţele de distribuire a energiei; proiectare şi
dezvoltare de sisteme pentru generarea de
energie regenerabilă; asistenţă tehnică în
legatură cu măsuri de economisire a energiei;
servicii tehnice în domeniul producţiei de
energie electrică şi gaze naturale; consultanţă
pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
de analiză tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04925
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TINMAR. ALIMENTAM SUCCESUL
ROMANESC

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

4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
regenerabile;  lumânăr i  ( i luminat);
combustibili pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; ceară pentru iluminat; gaze utilizate
la iluminat; uleiuri pentru iluminat; butan
folosit la iluminat; combustibili şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; energie electrică din surse
neregenerabile.
7 Instalaţii generatoare de energie; surse de
energie electrică (generatoare); generatoare de
energie de urgenţă; turbine pentru generarea
de energie; generatoare acţionate cu energie
solară; maşini generatoare de energie electrică
continuă; aparate de alimentare cu energie
(generatoare); palete de turbina pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru maşini; cuplaje de transmisie
de energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
energie pentru utilaje agricole; curele de
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transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unităţi de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre);
generatoare electrice eoliene; turbine eoliene;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice care folosesc celule
solare.
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; software de calculator; extinctoare;
baterii pentru iluminat; indicatoare de ieşire
iluminate; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de control pentru
circulaţie (iluminat); dispozitive de iluminat
pentru camere obscure fotografice; fotocelule
folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranţă; contoare de energie; regulatoare de
energie; unităţi de alimentare cu energie
electrică; prize de alimentare cu energie
electrică; cutii pentru alimentarea cu energie
electrică; maşini pentru distribuţia energiei

electrice; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; blocuri de alimentare cu
energie electrică; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; aparate de alimentare
cu energie continuă; aparate de măsurare a
energiei termice; fire de alimentare cu energie
electrică; amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; panouri solare pentru
producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
sisteme electronice de control al energiei;
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică; celule de
energie solară din silicon cristalin; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
comutarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru reglarea energiei electrice;
aparate şi instrumente pentru transformarea
energiei electrice; aparate şi instrumente
pentru transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.).
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11 Aparate de iluminat; dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat; corpuri de
iluminat; iluminat de siguranţă; structuri de
iluminat; becuri de iluminat; corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv; corpuri de
iluminat pentru expoziţii; elemente de
iluminat; accesorii de iluminat; corpuri de
iluminat incandescent; accesorii electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat electrice;
aparate de iluminat fluorescente; plafoniere
(corpuri de iluminat); ornamente pentru
iluminat (accesorii); tuburi luminoase pentru
iluminat; tuburi de iluminat fluorescente;
stâlpi mobili pentru iluminat; butoane de
comandă iluminate; spoturi pentru iluminatul
casnic; accesorii pentru iluminatul electric;
aplice (corpuri electrice de iluminat); corpuri
de iluminat cu infraroşu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru filmări;
aparate şi instalaţii de iluminat; dispozitive de
iluminat pentru motociclete; transformatoare
pentru corpuri de iluminat; lămpi de iluminat
pentru acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; sisteme de iluminat de urgenţă;
accesorii de iluminat pentru exterior; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru interior; obiecte de iluminat cu flanşă;
aparate de iluminat pentru vehicule; corpuri
de iluminat pentru automobile; lămpi de
iluminat pentru exterior; accesorii pentru
corpuri de iluminat; aparate de iluminat de
urgenţă; instalaţii de iluminat de urgenţă;
instalaţii de iluminat pentru exterior; instalaţii
de iluminat pentru iazuri; aparate decorative
electrice de iluminat; corpuri de iluminat
pentru stative pentru partituri; corpuri de
iluminat pentru exterior; lumini LED pentru
iluminatul public; difuzoare de iluminat sub
formă de piese pentru instalaţiile de iluminat;

difuzoare de iluminat sub formă de piese
pentru aparatele de iluminat; tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat; lămpi de
buzunar portabile (pentru iluminat); aparate de
iluminat cu ecran plat; instalaţii de iluminat de
uz comercial; globuri cu oglinzi (accesorii de
iluminat); corpuri de iluminat de uz casnic;
aparate de iluminat electrice de interior; filtre
colorate pentru aparate de iluminat; instalaţii
de iluminat cu fibră optică; aparate de
iluminat cu diode luminescente (LED);
corpuri de iluminat pentru situaţii de urgenţă;
instalaţii de iluminat pentru pomul de Crăciun;
aparate de iluminat care încorporează fibre
optice; accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior; corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos; corpuri
electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase; corpuri de iluminat care
proiectează lumina în sus; reflectoare pentru
corpuri de iluminat la scară mare; sisteme de
iluminat de siguranţă acţionate prin celule
fotoelectrice; filtre pentru utilizare cu
aparatură şi dispozitive de iluminat; instalaţii
de iluminat destinate utilizării la sisteme de
securitate; colectoare de energie solară pentru
încălzire; lămpi alimentate cu energie solară;
pompe de căldură pentru prelucrarea energiei;
instalaţii de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; aparate de stocare a energiei
solare utilizate pentru încălzire.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; evaluarea
financiară a costurilor energiei termice; curtaj
de investiţii financiare în companii de energie;
agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de energie electrică; agenţii pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
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eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
instalaţii de energie nucleară; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; distribuţia
de energie; depozitarea energiei electrice;
stocarea energiei electrice; furnizare energiei
electrice; distribuţia şi transmiterea energiei
electrice; furnizare şi distribuţie de energie
electrică; distribuţie de energie electrică;
distribuire de energie reciclabilă; depozitare
de energie şi combustibili; servicii publice de
distribuţie a energiei electrică; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie.
40 Tratament de materiale; producerea
energiei; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; producere de energie de către
centrale electrice; producere de energie de

către centrale nucleare; generarea de energie
electrică folosind sechestrarea carbonului;
producere de energie electrică din surse
regenerabile; servicii de consultanţă privind
generarea de energie electrică; închiriere în
sistem leasing a echipamentelor de generare a
energiei (cu excepţia celor furnizate pentru
achiziţionarea în rate sau închirierea).
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; consiliere în
domeniul economiei de energie; consultanţă
profesională privind conservarea energiei;
cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; programare de software
pentru gestionarea energiei; consultanţă
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative; servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru energie; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei; consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; dezvoltare de sisteme pentru
administrarea energiei şi electricităţii; servicii
de consultanţă în materie de utilizare a
energiei; proiectare şi dezvoltare de reţele de
distribuire a energiei; proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă; asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei; consultanţă
pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
tehnice în domeniul producţiei de energie
electrică şi gaze naturale; servicii de analiză
tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
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despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04913
(151) 13/07/2016
(732) S.C. BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., Str. Rabat nr. 21, et. 2, 3 şi 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Card de sănătate BCR Asigurări de Viaţă
BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA
INSURANCE GROUP S.A.

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
galben, roşu, roz

  
(531) Clasificare Viena:020901; 070108;

090110; 160315; 260106; 270501;
270511; 290115;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04926
(151) 13/07/2016
(732) S . C .  C L O U D  B U S I N E S S

SERVICES S.R.L., Şos. Olteniţei nr.
248, bl. 123, sc. 1, et. 4, ap. 27, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CBS CLOUD BUSINESS SERVICES

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

270522;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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.
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 04927
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TINMAR. VENIM CU O NOUA
ENERGIE

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

4 Energie electrică; energie electrică din

energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
regenerabile;  lumânări  ( i luminat);
combustibili pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; ceară pentru iluminat; gaze utilizate
la iluminat; uleiuri pentru iluminat; butan
folosit la iluminat; combustibili şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; energie electrică din surse
neregenerabile.
7 Instalaţii generatoare de energie; surse de
energie electrică (generatoare); generatoare de
energie de urgenţă; turbine pentru generarea
de energie; generatoare acţionate cu energie
solară; maşini generatoare de energie electrică
continuă; aparate de alimentare cu energie
(generatoare); palete de turbina pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru maşini; cuplaje de transmisie
de energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
energie pentru utilaje agricole; curele de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unităţi de
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angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre);
generatoare electrice eoliene; turbine eoliene;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice care folosesc celule
solare.
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; software de calculator; extinctoare;
baterii pentru iluminat; indicatoare de ieşire
iluminate; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de control pentru
circulaţie (iluminat); dispozitive de iluminat
pentru camere obscure fotografice; fotocelule
folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranţă; contoare de energie; regulatoare de
energie; unităţi de alimentare cu energie
electrică; prize de alimentare cu energie
electrică; cutii pentru alimentarea cu energie
electrică; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; blocuri de alimentare cu
energie electrică; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; aparate de alimentare
cu energie continuă; aparate de măsurare a
energiei termice; fire de alimentare cu energie
electrică; amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; panouri solare pentru

producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
sisteme electronice de control al energiei;
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică; celule de
energie solară din silicon cristalin; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
comutarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru reglarea energiei electrice;
aparate şi instrumente pentru transformarea
energiei electrice; aparate şi instrumente
pentru transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.).
11 Aparate de iluminat; dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat; corpuri de
iluminat; corpuri de iluminat de siguranţă;
structuri de iluminat; becuri de iluminat;
corpuri de iluminat pentru iluminat festiv;
iluminat pentru expoziţii; elemente de
iluminat; accesorii de iluminat; corpuri de
iluminat incandescent; accesorii electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat electrice;
aparate de iluminat fluorescente; plafoniere
(corpuri de iluminat); ornamente pentru
iluminat (accesorii); tuburi luminoase pentru
iluminat; tuburi de iluminat fluorescente;
stâlpi mobili pentru iluminat; butoane de
comandă iluminate; spoturi pentru iluminatul
casnic; accesorii pentru iluminatul electric;
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aplice (corpuri electrice de iluminat); corpuri
de iluminat cu infraroşu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru filmări;
aparate şi instalaţii de iluminat; dispozitive de
iluminat pentru motociclete; transformatoare
pentru corpuri de iluminat; lămpi de iluminat
pentru acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; sisteme de iluminat de urgenţă;
accesorii de iluminat pentru exterior; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru interior; obiecte de iluminat cu flanşă;
aparate de iluminat pentru vehicule; corpuri
de iluminat pentru automobile; lămpi de
iluminat pentru exterior; accesorii pentru
corpuri de iluminat; aparate de iluminat de
urgenţă; instalaţii de iluminat de urgenţă;
instalaţii de iluminat pentru exterior; instalaţii
de iluminat pentru iazuri; aparate decorative
electrice de iluminat; iluminat pentru stative
pentru partituri; corpuri de iluminat pentru
exterior; lumini LED pentru iluminatul public;
difuzoare de iluminat sub formă de piese
pentru instalaţiile de iluminat; difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat; tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat; lămpi de buzunar portabile
(pentru iluminat); aparate de iluminat cu ecran
plat; instalaţii de iluminat de uz comercial;
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat);
corpuri de iluminat de uz casnic; aparate de
iluminat electrice de interior; filtre colorate
pentru aparate de iluminat; instalaţii de
iluminat cu fibră optică; aparate de iluminat
cu diode luminescente (LED); corpuri de
iluminat pentru situaţii de urgenţă; instalaţii
de iluminat pentru pomul de Crăciun; aparate
de iluminat care încorporează fibre optice;
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior; corpuri de iluminat care

proiectează lumina în jos; corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase; corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus;
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare; sisteme de iluminat de siguranţă
acţionate prin celule fotoelectrice; filtre pentru
utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate; colectoare
de energie solară pentru încălzire; lămpi
alimentate cu energie solară; pompe de
căldură pentru prelucrarea energiei; instalaţii
de încălzire alimentate cu energie solară;
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; evaluarea
financiară a costurilor energiei termice; curtaj
de investiţii financiare în companii de energie;
agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de energie electrică; agenţii pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; furnizare de
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informaţii privind repararea sau întreţinerea de
instalaţii de energie nucleară; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; distribuţia
de energie; depozitarea energiei electrice;
stocarea energiei electrice; furnizare energiei
electrice; distribuţia şi transmiterea energiei
electrice; furnizare şi distribuţie de energie
electrică; distribuţie de energie electrică;
distribuire de energie reciclabilă; depozitare
de energie şi combustibili; servicii publice de
distribuţie a energiei electrică; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie.
40 Tratament de materiale; producerea
energiei; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; producere de energie de către
centrale electrice; producere de energie de
către centrale nucleare; generarea de energie
electrică folosind sechestrarea carbonului;
producere de energie electrică din surse
regenerabile; servicii de consultanţă privind
generarea de energie electrică; închiriere în
sistem leasing a echipamentelor de generare a
energiei (cu excepţia celor furnizate pentru
achiziţionarea în rate sau închirierea).
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; consiliere în
domeniul economiei de energie; consultanţă
profesională privind conservarea energiei;
cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; programare de software
pentru gestionarea energiei; consultanţă

tehnologică în domeniul generării energiei
alternative; servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru energie; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei; consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; dezvoltare de sisteme pentru
administrarea energiei şi electricităţii; servicii
de consultanţă în materie de utilizare a
energiei; proiectare şi dezvoltare de reţele de
distribuire a energiei; proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă; asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei; consultanţă
pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
tehnice în domeniul producţiei de energie
electrică şi gaze naturale; servicii de analiză
tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04928
(151) 13/07/2016
(732) ASOCIAŢIA BUCURIA INIMII,

Str. Baiculesti nr. 5, bl. A3, sc. B, et.
1, ap. 46, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Bucuria inimii

  
(531) Clasificare Viena:020901; 020914;

020915; 270501;  

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

35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; prezentarea
serviciilor prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
cunoască şi să achiziţioneze comod serviciile;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii; informaţii şi sfaturi pentru
consumatori, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.
36 Servicii caritabile, şi anume servicii

financiare, organizarea de colecte în scopuri
caritabile, colectarea de fonduri de binefacere.
41 Servicii de educaţie, instruire, în special
cursuri, organizare de evenimente,
workshopuri; divertisment, activităţi sportive
şi culturale; toate aceste servicii în scopuri
caritabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04929
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TINMAR. CU ENERGIE POZITIVA
PENTRU CLIENTII NOSTRI

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

4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
regenerabile;  lumânări  ( i luminat);
combustibili pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; ceară pentru iluminat; gaze utilizate
la iluminat; uleiuri pentru iluminat; butan
folosit la iluminat; combustibili şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; energie electrică din surse
neregenerabile.
7 Instalaţii generatoare de energie; surse de
energie electrică (generatoare); generatoare de
energie de urgenţă; turbine pentru generarea
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de energie; generatoare acţionate cu energie
solară; maşini generatoare de energie electrică
continuă; aparate de alimentare cu energie
(generatoare); palete de turbina pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru maşini; cuplaje de transmisie
de energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
energie pentru utilaje agricole; curele de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unităţi de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre);
generatoare electrice eoliene; turbine eoliene;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice care folosesc celule
solare.
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; software de calculator; extinctoare;
baterii pentru iluminat; indicatoare de ieşire

iluminate; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de control pentru
circulaţie (iluminat); dispozitive de iluminat
pentru camere obscure fotografice; fotocelule
folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranţă; contoare de energie; regulatoare de
energie; unităţi de alimentare cu energie
electrică; prize de alimentare cu energie
electrică; cutii pentru alimentarea cu energie
electrică; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; blocuri de alimentare cu
energie electrică; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; aparate de alimentare
cu energie continuă; aparate de măsurare a
energiei termice; fire de alimentare cu energie
electrică; amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; panouri solare pentru
producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
sisteme electronice de control al energiei;
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică; celule de
energie solară din silicon cristalin; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
comutarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru reglarea energiei electrice;
aparate şi instrumente pentru transformarea
energiei electrice; aparate şi instrumente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 13/07/2016

18

pentru transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.).
11 Aparate de iluminat; dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat; corpuri de
iluminat; iluminat de siguranţă; structuri de
iluminat; becuri de iluminat; corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv; corpuri de
iluminat pentru expoziţii; elemente de
iluminat; accesorii de iluminat; corpuri de
iluminat incandescent; accesorii electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat electrice;
aparate de iluminat fluorescente; plafoniere
(corpuri de iluminat); ornamente pentru
iluminat (accesorii); tuburi luminoase pentru
iluminat; tuburi de iluminat fluorescente;
stâlpi mobili pentru iluminat; butoane de
comandă iluminate; spoturi pentru iluminatul
casnic; accesorii pentru iluminatul electric;
aplice (corpuri electrice de iluminat); corpuri
de iluminat cu infraroşu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru filmări;
aparate şi instalaţii de iluminat; dispozitive de
iluminat pentru motociclete; transformatoare
pentru corpuri de iluminat; lămpi de iluminat
pentru acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; sisteme de iluminat de urgenţă;
accesorii de iluminat pentru exterior; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru interior; obiecte de iluminat cu flanşă;
aparate de iluminat pentru vehicule; corpuri

de iluminat pentru automobile; lămpi de
iluminat pentru exterior; accesorii pentru
corpuri de iluminat; aparate de iluminat de
urgenţă; instalaţii de iluminat de urgenţă;
instalaţii de iluminat pentru exterior; instalaţii
de iluminat pentru iazuri; aparate decorative
electrice de iluminat; iluminat pentru stative
pentru partituri; corpuri de iluminat pentru
exterior; lumini LED pentru iluminatul public;
difuzoare de iluminat sub formă de piese
pentru instalaţiile de iluminat; difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat; tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat; lămpi de buzunar portabile
(pentru iluminat); aparate de iluminat cu ecran
plat; instalaţii de iluminat de uz comercial;
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat);
corpuri de iluminat de uz casnic; aparate de
iluminat electrice de interior; filtre colorate
pentru aparate de iluminat; instalaţii de
iluminat cu fibră optică; aparate de iluminat
cu diode luminescente (LED); corpuri de
iluminat pentru situaţii de urgenţă; instalaţii
de iluminat pentru pomul de Crăciun; aparate
de iluminat care încorporează fibre optice;
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior; corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos; corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase; corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus;
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare; sisteme de iluminat de siguranţă
acţionate prin celule fotoelectrice; filtre pentru
utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate; colectoare
de energie solară pentru încălzire; lămpi
alimentate cu energie solară; pompe de
căldură pentru prelucrarea energiei; instalaţii
de încălzire alimentate cu energie solară;
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de stocare a energiei solare
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utilizate pentru încălzire.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; evaluarea
financiară a costurilor energiei termice; curtaj
de investiţii financiare în companii de energie;
agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de energie electrică; agenţii pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
instalaţii de energie nucleară; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; distribuţia
de energie; depozitarea energiei electrice;
stocarea energiei electrice; furnizare energiei
electrice; distribuţia şi transmiterea energiei
electrice; furnizare şi distribuţie de energie
electrică; distribuţie de energie electrică;
distribuire de energie reciclabilă; depozitare

de energie şi combustibili; servicii publice de
distribuţie a energiei electrică; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie.
40 Tratament de materiale; producerea
energiei; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; producere de energie de către
centrale electrice; producere de energie de
către centrale nucleare; generarea de energie
electrică folosind sechestrarea carbonului;
producere de energie electrică din surse
regenerabile; servicii de consultanţă privind
generarea de energie electrică; închiriere în
sistem leasing a echipamentelor de generare a
energiei (cu excepţia celor furnizate pentru
achiziţionarea în rate sau închirierea).
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; consiliere în
domeniul economiei de energie; consultanţă
profesională privind conservarea energiei;
cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; programare de software
pentru gestionarea energiei; consultanţă
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative; servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru energie; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei; consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; dezvoltare de sisteme pentru
administrarea energiei şi electricităţii; servicii
de consultanţă în materie de utilizare a
energiei; proiectare şi dezvoltare de reţele de
distribuire a energiei; proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă; asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei; consultanţă
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pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
tehnice în domeniul producţiei de energie
electrică şi gaze naturale; servicii de analiză
tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04930
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALEGE ENERGIA SUCCESULUI
ROMANESC

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

4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
regenerabile;  lumânări  ( i luminat);
combustibili pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; ceară pentru iluminat; gaze utilizate
la iluminat; uleiuri pentru iluminat; butan
folosit la iluminat; combustibili şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru

iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; energie electrică din surse
neregenerabile.
7 Instalaţii generatoare de energie; surse de
energie electrică (generatoare); generatoare de
energie de urgenţă; turbine pentru generarea
de energie; generatoare acţionate cu energie
solară; maşini generatoare de energie electrică
continuă; aparate de alimentare cu energie
(generatoare); palete de turbina pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru maşini; cuplaje de transmisie
de energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
energie pentru utilaje agricole; curele de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unităţi de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre);
generatoare electrice eoliene; turbine eoliene;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice care folosesc celule
solare.
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
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reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; software de calculator; extinctoare;
baterii pentru iluminat; indicatoare de ieşire
iluminate; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de control pentru
circulaţie (iluminat); dispozitive de iluminat
pentru camere obscure fotografice; fotocelule
folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranţă; contoare de energie; regulatoare de
energie; unităţi de alimentare cu energie
electrică; prize de alimentare cu energie
electrică; cutii pentru alimentarea cu energie
electrică; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; blocuri de alimentare cu
energie electrică; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; aparate de alimentare
cu energie continuă; aparate de măsurare a
energiei termice; fire de alimentare cu energie
electrică; amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; panouri solare pentru
producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
sisteme electronice de control al energiei;
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică; celule de

energie solară din silicon cristalin; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
comutarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru reglarea energiei electrice;
aparate şi instrumente pentru transformarea
energiei electrice; aparate şi instrumente
pentru transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.).
11 Aparate de iluminat; dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat; corpuri de
iluminat; corpuri de iluminat de siguranţă;
structuri de iluminat; becuri de iluminat;
corpuri de iluminat pentru iluminat festiv;
corpuri de iluminat pentru expoziţii; elemente
de iluminat; accesorii de iluminat; corpuri de
iluminat incandescent; accesorii electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat electrice;
aparate de iluminat fluorescente; plafoniere
(corpuri de iluminat); ornamente pentru
iluminat (accesorii); tuburi luminoase pentru
iluminat; tuburi de iluminat fluorescente;
stâlpi mobili pentru iluminat; butoane de
comandă iluminate; spoturi pentru iluminatul
casnic; accesorii pentru iluminatul electric;
aplice (corpuri electrice de iluminat); corpuri
de iluminat cu infraroşu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru filmări;
aparate şi instalaţii de iluminat; dispozitive de
iluminat pentru motociclete; transformatoare
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pentru corpuri de iluminat; lămpi de iluminat
pentru acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; sisteme de iluminat de urgenţă;
accesorii de iluminat pentru exterior; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru interior; obiecte de iluminat cu flanşă;
aparate de iluminat pentru vehicule; corpuri
de iluminat pentru automobile; lămpi de
iluminat pentru exterior; accesorii pentru
corpuri de iluminat; aparate de iluminat de
urgenţă; instalaţii de iluminat de urgenţă;
instalaţii de iluminat pentru exterior; instalaţii
de iluminat pentru iazuri; aparate decorative
electrice de iluminat; iluminat pentru stative
pentru partituri; corpuri de iluminat pentru
exterior; lumini LED pentru iluminatul public;
difuzoare de iluminat sub formă de piese
pentru instalaţiile de iluminat; difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat; tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat; lămpi de buzunar portabile
(pentru iluminat); aparate de iluminat cu ecran
plat; instalaţii de iluminat de uz comercial;
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat);
corpuri de iluminat de uz casnic; aparate de
iluminat electrice de interior; filtre colorate
pentru aparate de iluminat; instalaţii de
iluminat cu fibră optică; aparate de iluminat
cu diode luminescente (LED); corpuri de
iluminat pentru situaţii de urgenţă; instalaţii
de iluminat pentru pomul de Crăciun; aparate
de iluminat care încorporează fibre optice;
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior; corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos; corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase; corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus;
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare; sisteme de iluminat de siguranţă
acţionate prin celule fotoelectrice; filtre pentru
utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate

utilizării la sisteme de securitate; colectoare
de energie solară pentru încălzire; lămpi
alimentate cu energie solară; pompe de
căldură pentru prelucrarea energiei; instalaţii
de încălzire alimentate cu energie solară;
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; evaluarea
financiară a costurilor energiei termice; curtaj
de investiţii financiare în companii de energie;
agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de energie electrică; agenţii pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
instalaţii de energie nucleară; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
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mărfurilor; organizarea de călătorii; distribuţia
de energie; depozitarea energiei electrice;
stocarea energiei electrice; furnizare energiei
electrice; distribuţia şi transmiterea energiei
electrice; furnizare şi distribuţie de energie
electrică; distribuţie de energie electrică;
distribuire de energie reciclabilă; depozitare
de energie şi combustibili; servicii publice de
distribuţie a energiei electrică; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie.
40 Tratament de materiale; producerea
energiei; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; producere de energie de către
centrale electrice; producere de energie de
către centrale nucleare; generarea de energie
electrică folosind sechestrarea carbonului;
producere de energie electrică din surse
regenerabile; servicii de consultanţă privind
generarea de energie electrică; închiriere în
sistem leasing a echipamentelor de generare a
energiei (cu excepţia celor furnizate pentru
achiziţionarea în rate sau închirierea).
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; consiliere în
domeniul economiei de energie; consultanţă
profesională privind conservarea energiei;
cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; programare de software
pentru gestionarea energiei; consultanţă
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative; servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru energie; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei; consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; dezvoltare de sisteme pentru

administrarea energiei şi electricităţii; servicii
de consultanţă în materie de utilizare a
energiei; proiectare şi dezvoltare de reţele de
distribuire a energiei; proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă; asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei; consultanţă
pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
tehnice în domeniul producţiei de energie
electrică şi gaze naturale; servicii de analiză
tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04931
(151) 13/07/2016
(732) GAZPROM NEFTI S.A., Str.

Galernaya nr. 5, lit. A,, ,
S A N K T - P E T E R S B U R G
FEDERATIA RUSA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl. A, sc. 2,
parter, ap. 4 bis, sector 4
BUCURESTI

(540)

G-DRIVE NOUA PUTERE A
CARBURANTULUI



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 13/07/2016

24

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

270515; 290112;  

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04932
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALEGE ENERGIA PERFORMANTEI
ROMANESTI

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

4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
regenerabile;  lumânări  ( i luminat);
combustibili pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; ceară pentru iluminat; gaze utilizate
la iluminat; uleiuri pentru iluminat; butan

folosit la iluminat; combustibili şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; energie electrică din surse
neregenerabile.
7 Instalaţii generatoare de energie; surse de
energie electrică (generatoare); generatoare de
energie de urgenţă; turbine pentru generarea
de energie; generatoare acţionate cu energie
solară; maşini generatoare de energie electrică
continuă; aparate de alimentare cu energie
(generatoare); palete de turbina pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru maşini; cuplaje de transmisie
de energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
energie pentru utilaje agricole; curele de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unităţi de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre);
generatoare electrice eoliene; turbine eoliene;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice care folosesc celule
solare.
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9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; software de calculator; extinctoare;
baterii pentru iluminat; indicatoare de ieşire
iluminate; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de control pentru
circulaţie (iluminat); dispozitive de iluminat
pentru camere obscure fotografice; fotocelule
folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranţă; contoare de energie; regulatoare de
energie; unităţi de alimentare cu energie
electrică; prize de alimentare cu energie
electrică; cutii pentru alimentarea cu energie
electrică; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; blocuri de alimentare cu
energie electrică; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; aparate de alimentare
cu energie continuă; aparate de măsurare a
energiei termice; fire de alimentare cu energie
electrică; amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; panouri solare pentru
producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
sisteme electronice de control al energiei;
unităţi de alimentare cu energie electrică

neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică; celule de
energie solară din silicon cristalin; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
comutarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru reglarea energiei electrice;
aparate şi instrumente pentru transformarea
energiei electrice; aparate şi instrumente
pentru transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.).
11 Aparate de iluminat; dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat; corpuri de
iluminat; corpuri de iluminat de siguranţă;
structuri de iluminat; becuri de iluminat;
corpuri de iluminat pentru iluminat festiv;
corpuri de iluminat pentru expoziţii; elemente
de iluminat; accesorii de iluminat; corpuri de
iluminat incandescent; accesorii electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat electrice;
aparate de iluminat fluorescente; plafoniere
(corpuri de iluminat); ornamente pentru
iluminat (accesorii); tuburi luminoase pentru
iluminat; tuburi de iluminat fluorescente;
stâlpi mobili pentru iluminat; butoane de
comandă iluminate; spoturi pentru iluminatul
casnic; accesorii pentru iluminatul electric;
aplice (corpuri electrice de iluminat); corpuri
de iluminat cu infraroşu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru filmări;
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aparate şi instalaţii de iluminat; dispozitive de
iluminat pentru motociclete; transformatoare
pentru corpuri de iluminat; lămpi de iluminat
pentru acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; sisteme de iluminat de urgenţă;
accesorii de iluminat pentru exterior; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru interior; obiecte de iluminat cu flanşă;
aparate de iluminat pentru vehicule; corpuri
de iluminat pentru automobile; lămpi de
iluminat pentru exterior; accesorii pentru
corpuri de iluminat; aparate de iluminat de
urgenţă; instalaţii de iluminat de urgenţă;
instalaţii de iluminat pentru exterior; instalaţii
de iluminat pentru iazuri; aparate decorative
electrice de iluminat; iluminat pentru stative
pentru partituri; corpuri de iluminat pentru
exterior; lumini LED pentru iluminatul public;
difuzoare de iluminat sub formă de piese
pentru instalaţiile de iluminat; difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat; tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat; lămpi de buzunar portabile
(pentru iluminat); aparate de iluminat cu ecran
plat; instalaţii de iluminat de uz comercial;
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat);
corpuri de iluminat de uz casnic; aparate de
iluminat electrice de interior; filtre colorate
pentru aparate de iluminat; instalaţii de
iluminat cu fibră optică; aparate de iluminat
cu diode luminescente (LED); corpuri de
iluminat pentru situaţii de urgenţă; instalaţii
de iluminat pentru pomul de Crăciun; aparate
de iluminat care încorporează fibre optice;
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior; corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos; corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase; corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus;
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare; sisteme de iluminat de siguranţă
acţionate prin celule fotoelectrice; filtre pentru

utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate; colectoare
de energie solară pentru încălzire; lămpi
alimentate cu energie solară; pompe de
căldură pentru prelucrarea energiei; instalaţii
de încălzire alimentate cu energie solară;
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; evaluarea
financiară a costurilor energiei termice; curtaj
de investiţii financiare în companii de energie;
agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de energie electrică; agenţii pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
instalaţii de energie nucleară; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice.
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38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; distribuţia
de energie; depozitarea energiei electrice;
stocarea energiei electrice; furnizare energiei
electrice; distribuţia şi transmiterea energiei
electrice; furnizare şi distribuţie de energie
electrică; distribuţie de energie electrică;
distribuire de energie reciclabilă; depozitare
de energie şi combustibili; servicii publice de
distribuţie a energiei electrică; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie.
40 Tratament de materiale; producerea
energiei; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; producere de energie de către
centrale electrice; producere de energie de
către centrale nucleare; generarea de energie
electrică folosind sechestrarea carbonului;
producere de energie electrică din surse
regenerabile; servicii de consultanţă privind
generarea de energie electrică; închiriere în
sistem leasing a echipamentelor de generare a
energiei (cu excepţia celor furnizate pentru
achiziţionarea în rate sau închirierea).
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; consiliere în
domeniul economiei de energie; consultanţă
profesională privind conservarea energiei;
cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; programare de software
pentru gestionarea energiei; consultanţă
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative; servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru energie; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei; consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de

inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; dezvoltare de sisteme pentru
administrarea energiei şi electricităţii; servicii
de consultanţă în materie de utilizare a
energiei; proiectare şi dezvoltare de reţele de
distribuire a energiei; proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă; asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei; consultanţă
pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
tehnice în domeniul producţiei de energie
electrică şi gaze naturale; servicii de analiză
tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04933
(151) 13/07/2016
(732) GRAUR CIPRIAN-DAN, Aleea

Ulmilor nr. 31, bl. C16, sc. C, et. 4, ap.
7 3 ,  j u d e ţ u l  N e a m ţ ,  ,
PIATRA-NEAMŢ ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

CLINICA GSM doctorul telefonului tău

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:160111; 200507;

261112; 261113; 270501; 290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
telefoanelor mobile, tabletelor şi accesoriilor
GSM (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servici i  de informare a
consumatorilor; servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
37 Service GSM (reparaţii, intretinere);
construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04934
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MOLOSO MARKETING

AGENCY S.R.L., Aleea Profesorilor
nr. 1A, bl. 55D, sc. A, et. P, ap. 1,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

MOLOSO

  
(531) Clasificare Viena:150701; 150721;

241501; 261107; 270315; 270501;  

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

35 Publicitate; servicii de publicitate "pay per
click"; promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online; conducerea şi
administrarea afacerilor; agenţii de
publicitate; închirierea spaţiilor publicitare;
consultanţă profesională în afaceri; informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori;
compilarea statisticilor; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; organizarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; management computerizat al
fişierelor; "pay per click" management;
optimizarea traficului pentru site-uri web;
servicii de agenţie de marketing; cercetare de
marketing; studii de marketing; relaţii publice;
scrierea şi publicarea textelor publicitare.
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42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software; proiectarea şi întreţinerea de site-uri
web; consultanţă privind crearea şi proiectarea
de site-uri web; găzduirea site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04935
(151) 13/07/2016
(732) GAZPROM NEFTI S.A., Str.

Galernaya nr. 5, lit. A,, ,
S A N K T - P E T E R S B U R G
FEDERATIA RUSA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl. A, sc. 2,
parter, ap. 4 bis, sector 4
BUCURESTI

(540)

G-DRIVE PUTEREA
TRANSFORMARII

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

270515; 290112;  

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi

compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04914
(151) 13/07/2016
(732) DREAMWORKS ANIMATION

LLC, 1000 Flower Street, CA91201,
GLENDALE S.U.A. California

(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
nr. 54, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

 
(531) Clasificare Viena:020508; 020517;

260113; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
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instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare; discuri video şi
DVD-uri preînregistrate care conţin filme
cinematografice, seriale de televiziune sau alte
programe de divertisment de scurtă durată sub
formă de comedii, drame, ştiri, şi conţinut
bazat pe realitate şi de varietăţi (descărcabile);
discuri  opt ice ş i  magneto-optice
preinregistrate care conţin muzică, filme
cinematografice, programe de televiziune sau
alte programe de divertisment de scurtă durată
sub formă de comedii, drame, ştiri, conţinut
bazat pe realitate şi de varietăţi (descărcabile);
CD-uri preînregistrate care conţin muzică şi
coloane sonore din filme cinematografice;
programe descărcabile care conţin programe
de televiziune şi de scurtă durată şi filme
cinematografice de tipul comedii, drame, ştiri,
conţinut bazat pe realitate şi de varietăţi
(descărcabile); software multimedia interactiv
pentru a juca jocuri; software descărcabil ca
aplicaţie mobilă pentru a juca jocuri şi a
accesa conţinut de divertisment pentru
computere, dispozitive de comunicare
electronice digitale portabile de mână,
dispozitive mobile şi dispozitive de
comunicaţii cu fir şi fără fir; software pentru
jocuri de calculator pentru dispozitive mobile
fără fir şi electronice; telefoane mobile şi
dispozitive electronice portabile; discuri
pentru jocuri de calculator; discuri pentru
jocuri video; apăratori pentru ochi, ochelari,

ochelari de soare şi tocuri pentru acestea;
magneţi decorativi; aparate şi maşini
cinematografice; dispozitive de comunicatie
fără fir şi sisteme pentru software de
calculator pentru transmisie de audio, voce şi
imagini; desene animate descărcabile;
publicaţii electronice descărcabile, şi anume
reviste şi cărţi în domeniul divertismentului.
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; caractere tipografice;
clişee; cărţi şi reviste în domeniul
divertismentului; decoraţiuni de hârtie pentru
petreceri; articole din hârtie pentru petreceri,
şi anume servetele din hârtie, individualuri de
masă din hârtie, hârtie pentru împachetat
cadouri şi panglici de hârtie pentru ambalat
cadouri, funde din hârtie pentru ambalat
cadouri, feţe de masă din hârtie şi pungi din
hârtie pentru petreceri; caiete de activităţi
pentru copii; cărţi de poveşti pentru copii;
benzi desenate; romane grafice; cărţi de
colorat; semne de carte; bibliorafturi; mape tip
servietă; caiete cu spirală; blocnotesuri;
blocnotesuri pentru notiţe; jurnale;
planificatoare zilnice; calendare; albume cu
decupaje; albume cu desene; albume cu
fotografii; albume cu abtibilduri; autocolante,
abtibilduri; tusiere, tampoane de ungere cu
cerneală; ştampile de cauciuc; autocolante
aplicabile la cald sub formă de abtibilduri
realizate din hârtie; transferuri de tatuaje
temporare (similare cu abtibildurile); table
pentru scris; creioane; stilouri; gume de sters;
ornamente decorative pentru partea de sus a
creioanelor; penare pentru creioane şi penare
pentru stilouri; cutii pentru creioane şi cutii
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pentru stilouri; ascuţitori pentru creioane;
creta, markere; afişe; cărţi postale; cartonase
de colecţie; felicitări; fanioane fabricate din
hârtie; seturi de pictură pentru copii; truse de
pictură artistică şi artizanală; pachete de
studiu, care conţin radiere, rigle pentru desen,
ascuţitori de creioane şi penare; pachete de
papetărie care conţin hârtie de scris, plicuri,
markere şi matriţe; şi seturi pentru activităţi
care conţin autocolante şi stampile din
cauciuc.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte şi
anume, cămaşi şi topuri, rochii, fuste,
pantaloni (pants), pantaloni (trousers), jeanşi,
şorturi, salopete, halate, bluze şi pantaloni de
trening, treninguri, mănuşi, bretele, cravate,
haine şi jachete, ciorapi, pijamale, halate de
casă, cămăşi de noapte, îmbrăcăminte de
noapte, lenjerie de corp, costume de
halloween (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici şi bavete din
pânză pentru bebeluşi; pălării; şepci; pantofi
cizme şi papuci.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun; jucării, jocuri şi articole de joacă,
şi anume figurine de acţiune şi accesorii
pentru acestea, jucării pentru baie, zmee,
jucării de construit, jocuri cu tabla de joc,
jocuri de acţiune şi de îndemânare, jocuri de
manipulare, jocuri de tras la ţintă, seturi de
baghete şi soluţie pentru facut baloane,
jucării-centru de activităţi pentru copii, măşti
pentru costume de bal mascat, jucării
mecanice, vehicule de jucărie, accesorii pentru
vehicule de jucărie, păpuşi, accesorii pentru
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, păpuşi
umplute cu nisip sau bobite, figurine de
jucărie, accesorii pentru figurine de jucărie,
figurine de joacă, jucării gonflabile, discuri
zburatoare, jocuri de tip mozaic, bile de

jucărie, jucării din plus, marionete, jucării de
călărit, skateboarduri, baloane, patine cu
rotile, puşculite de jucărie, jucării cu jet de
apă, jucării de plus, şi vehicule de jucărie;
ornamente pentru pomul de Crăciun; globuri
de zăpadă: aparate de joc pinball; cărţi de joc;
console portabile pentru jocuri electronice
adaptate pentru utilizare cu un ecran sau
monitor extern; console portabile pentru jocuri
electronice altele decât cele adaptate pentru
utilizare cu un ecran sau monitor extern;
mingi de golf şi de sport, mingi de exerciţii
pentru reducerea stresului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de divertisment
sub formă de producţie şi distribuţie de film,
seriale de televiziune şi conţinut de
divertisment de scurtă durată, fiecare
conţinând spectacole bazate pe realitate,
comedii, drame, ştiri şi varietăţi; divertisement
sub formă de seriale de televiziune şi conţinut
de divertisment de scurtă durată, fiecare
conţinând spectacole bazate pe realitate,
comedii, drame, ştiri şi varietăţi; servicii de
divertisment, şi anume, furnizarea de
programe continue conţinând spectacole
bazate pe realitate, comedii, drame, ştiri şi
varietăţi, livrate prin internet, reţele mobile şi
fără fir; furnizarea de ştiri şi informaţii în
domeniile divertismentului, televiziunii şi
filmelor, prin Internet, reţele mobile şi fără fir;
atracţii în parcuri de distracţii şi servicii
pentru parcuri tematice; spectacole de scenă în
direct, parcuri acvatice; zone interactive de
joacă (divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04936
(151) 13/07/2016
(732) SAN-PETRU HORIA IOAN, Str.

Petru Rareş nr. 22, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

Terapia PRP

(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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi infrumusetare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04937
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290114;  

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

1 Derivaţi petrolieri (produse chimice); aditivi
chimici pentru carburanţi; comburanţi (aditivi
chimici pentru carburanţi); aditivi chimici
concentraţi pentru carburanţi; aditivi chimici
pentru creşterea cifrei octanice a carburanţilor;
produse chimice folosite în carburanţi pentru
motoare cu reacţie; preparate chimice folosite
ca aditivi pentru carburanţi pentru
îmbunătăţirea combustiei; substanţe chimice
folosite ca aditivi pentru bitum; aditivi pentru
benzină; aditivi combustibili de benzină pe
bază de acizi graşi; aditivi combustibili de
motorină pe bază de acizi graşi.
4 Gaz combustibil; gaz îmbuteliat; gaz
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natural; gaz propan; gazolină; gaz aerian; gaze
lichefiate; combustibili gazoşi; cartuşe de gaz;
gaz petrolier lichefiat; gaz natural lichid; gaz
petrol lichefiat; gaz petrol lichid; gaz sintetic
(carburant); gaz de cărbune; gaze petroliere
lichefiate; gaze solidificate (combustibili);
amestecuri de gaze; gaze utilizate la iluminat;
gaze utilizate la încălzire; gaze utilizate la
gătit; amestecuri de carburanţi gazeificaţi; gaz
petrolier lichefiat pentru autovehicule; gaz
butan utilizat drept combustibil; gaze pentru
încălzire cu flacără; gaze lichefiate pentru
conducerea autovehiculelor; gaz petrolier
lichefiat utilizat în gospodărie; gaz petrolier
lichefiat de uz industrial; gaz propan
comercializat în cilindri pentru utilizare la
torţe petrol; petrol artificial; eter de petrol;
carburanţi; benzină (carburant); carburanţi
aglomeraţi combustibili; carburanţi pentru
vehicule cu motor; aditivi concentraţi
(nechimici) pentru carburanţi; emulsii
bituminoase pentru combustibil; benzină
industrială; benzină (combustibil); aditivi
petrochimici pentru benzină; combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare); benzină cu
cifră octanică mare; uleiuri lubrifiante pentru
motoare pe benzină; motorină; motorină
pentru încălzire industrială energie electrică;
energie electrică din energie solară; energie
electrică din energie eoliană; energie electrică
din surse regenerabile; lumânări (iluminat);
combustibili pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; ceară pentru iluminat; uleiuri pentru
iluminat; butan folosit la iluminat;
combustibili şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri pentru iluminat; gaze
utilizate ca mijloace de iluminat; lumânări şi
fitiluri de lumânări pentru iluminat; energie
electrică din surse neregenerabile.
7 Economizoare de carburant pentru motoare;
pistoale pentru pompe de alimentare cu
carburant; maşini pentru prepararea bitumului;

pompe de benzină contorizate; instrumente cu
injecţie de benzină; maşini de tuns iarba,
alimentate cu benzină; motoare pe benzină,
care nu sunt pentru vehicule terestre; instalaţii
generatoare de energie; surse de energie
electrica [generatoare]; generatoare de energie
de urgen ta; turbine pentru generarea de
energie; generatoare acţionate cu energie
solara; maşini generatoare de energie electrică
continuă; aparate de alimentare cu energie
(generatoare); palete de turbină pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru maşini; cuplaje de transmisie
de energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
energie pentru utilaje agricole; curele de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unităţi de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre);
generatoare electrice eoliene; turbine eoliene;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice care folosesc celule
solare.
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
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reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; software de calculator; extinctoare;
baterii pentru iluminat; indicatoare de ieşire
iluminate; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de control pentru
circulaţie (iluminat); dispozitive de iluminat
pentru camere obscure fotografice; fotocelule
folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranţă; contoare de energie; regulatoare de
energie; unităţi de alimentare cu energie
electrică; prize de alimentare cu energie
electrică; cutii pentru alimentarea cu energie
electrică; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; blocuri de alimentare cu
energie electrică; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; aparate de alimentare
cu energie continuă; aparate de măsurare a
energiei termice; fire de alimentare cu energie
electrică; amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; panouri solare pentru
producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
sisteme electronice de control al energiei;
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică; celule de

energie solară din silicon cristalin; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
comutarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru reglarea energiei electrice;
aparate şi instrumente pentru transformarea
energiei electrice; aparate şi instrumente
pentru transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.).
11 Aparate de iluminat; dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat; corpuri de
iluminat; corpuri de iluminat de siguranţă;
structuri de iluminat; becuri de iluminat;
corpuri de iluminat pentru iluminat festiv;
corpuri de iluminat pentru expoziţii; elemente
de iluminat; accesorii de iluminat; corpuri de
iluminat incandescent; accesorii electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat electrice;
aparate de iluminat fluorescente; plafoniere
(corpuri de iluminat); ornamente pentru
iluminat (accesorii); tuburi luminoase pentru
iluminat; tuburi de iluminat fluorescente;
stâlpi mobili pentru iluminat; butoane de
comandă iluminate; spoturi pentru iluminatul
casnic; accesorii pentru iluminatul electric;
aplice (corpuri electrice de iluminat); corpuri
de iluminat cu infraroşu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru filmări;
aparate şi instalaţii de iluminat; dispozitive de
iluminat pentru motociclete; transformatoare
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pentru corpuri de iluminat; lămpi de iluminat
pentru acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; sisteme de iluminat de urgenţă;
accesorii de iluminat pentru exterior; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru interior; obiecte de iluminat cu flanşă;
aparate de iluminat pentru vehicule; corpuri
de iluminat pentru automobile; lămpi de
iluminat pentru exterior; accesorii pentru
corpuri de iluminat; aparate de iluminat de
urgenţă; instalaţii de iluminat de urgenţă;
instalaţii de iluminat pentru exterior; instalaţii
de iluminat pentru iazuri; aparate decorative
electrice de iluminat; iluminat pentru stative
pentru partituri; corpuri de iluminat pentru
exterior; lumini LED pentru iluminatul public;
difuzoare de iluminat sub formă de piese
pentru instalaţiile de iluminat; difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat; tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat; lămpi de buzunar portabile
(pentru iluminat); aparate de iluminat cu ecran
plat; instalaţii de iluminat de uz comercial;
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat);
corpuri de iluminat de uz casnic; aparate de
iluminat electrice de interior; filtre colorate
pentru aparate de iluminat; instalaţii de
iluminat cu fibră optică; aparate de iluminat
cu diode luminescente (LED); corpuri de
iluminat pentru situaţii de urgenţă; instalaţii
de iluminat pentru pomul de Crăciun; aparate
de iluminat care încorporează fibre optice;
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior; corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos; corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase; corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus;
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare; sisteme de iluminat de siguranţă
acţionate prin celule fotoelectrice; filtre pentru
utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate

utilizării la sisteme de securitate; colectoare
de energie solară pentru încălzire; lămpi
alimentate cu energie solară; pompe de
căldură pentru prelucrarea energiei; instalaţii
de încălzire alimentate cu energie solară;
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire; reactoare pentru
reacţii gaz-gaz; grătare cu gaz; lămpi cu gaz;
cutii frigorifice (gaz); focare pe gaz;
aprinzătoare de gaz; cuptoare pe gaz; rotisoare
cu gaz; boilere pe gaz; arzătoare cu gaz; lămpi
de gaz; arzătoare de gaz; cuptoare cu gaz;
recipiente frigorifice (gaz); containere
frigorifice (gaz); regulatoare de gaz; plite cu
gaz; frigidere cu gaz; canale de gaze;
Iluminare decorativă pe gaz; încălzitoare cu
gaz propan; arzătoare portabile pe gaz;
spălătoare de gaze (părţi ale instalaţiilor de
gaze); instalaţii pentru arderea gazelor;
cuptoare pentru recuperarea gazelor; brichet
pentru aprinderea gazului; instalaţii pentru
colectarea gazelor; separatoare pentru
epurarea gazului; separatoare pentru curăţarea
gazului; aparate de încălzire cu gaz; aparate de
încălzit cu gaz; instalaţii de încălzire pe gaz;
surse de căldură cu gaz; instalaţii de încălzire
cu gaz; boilere cu gaz pentru încălzirea apei;
instalaţii de încălzire centrală pe gaz;
regulatoare de presiune pentru conductele de
gaz.
19 Smoală de petrol; compoziţii bituminoase;
carton bituminat; emulsii bituminoase; smoală
şi bitum; asfalt; produse bituminoase pentru
construcţii; compoziţii pe bază de bitum;
bitum folosit la construcţia de şosele; emulsii
de latex-bitum pentru construcţii; carton
bitumat (pentru utilizarea în construcţii);
materiale de construcţii pe bază de bitum;
compuşi pe bază de bitum pentru construcţii;
produse de izolare a asfaltului pe bază de
bitum; substanţe bituminoase pentru tencuieli;
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materiale bituminoase sub formă de folii;
produse bituminoase utilizate pentru
conservarea clădirilor; bitum care conţine
materiale utilizate pentru acoperişuri; produse
de izolare a căilor de acces pe bază de bitum;
produse de izolare a acoperişului pe bază de
bitum.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; evaluarea
financiară a costurilor energiei termice; curtaj
de investiţii financiare în companii de energie;
agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de energie electrică; agenţii pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică; agenţii de colectare a
plăţilor pentru furnizarea de gaze.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
instalaţii de energie nucleară; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice
staţii de service (alimentare cu carburant şi
întreţinere); staţii service (benzinării); servicii

de realimentare cu benzină pentru
autovehicule; reparaţii sau întreţinere de
echipamente pentru staţii de benzină; servicii
de reparaţii sau conversie a motoarelor pe
benzină în motoare cu combustibil diesel;
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea de echipamente pentru benzinării.
38 Telecomunicaţii.
39 Furnizare de gaz (distribuţie); transport de
gaz uscat; transport de gaze naturale;
depozitare de combustibili gazoşi; transportul
gazelor prin conducte; transport şi distribuţie
de gaz natural şi de gaz lichefiat; transport de
gaze prin conducte; servicii de distribuţie de
gaze; transport maritim de gaz natural
lichefiat; distribuţie de petrol sau gaze prin
conducte staţii de service (alimentare cu
carburant şi întreţinere); staţii service
(benzinării); servicii de realimentare cu
benzină pentru autovehicule; reparaţii sau
întreţinere de echipamente pentru staţii de
benzină; conversia motoarelor pe benzină în
motoare cu combustibil diesel; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
echipamente pentru benzinării transport;
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii; distribuţia de energie;
depozitarea energiei electrice; stocarea
energiei electrice; furnizare energiei electrice;
distribuţia şi transmiterea energiei electrice;
furnizare şi distribuţie de energie electrică;
distribuţie de energie electrică; distribuire de
energie reciclabilă; depozitare de energie şi
combustibili; servicii publice de distribuţie a
energiei electrice; distribuire de energie pentru
încălzirea şi răcirea clădirilor; servicii
consultative şi informative privind distribuirea
de energie.
40 Tratament de materiale; producerea
energiei; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
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energie solară; producere de energie de către
centrale electrice; producere de energie de
către centrale nucleare; generarea de energie
electrică folosind sechestrarea carbonului;
producere de energie electrică din surse
regenerabile; servicii de consultanţă privind
generarea de energie electrică; închiriere în
sistem leasing a echipamentelor de generare a
energiei.
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; consiliere în
domeniul economiei de energie; consultanţă
profesională privind conservarea energiei;
cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; programare de software
pentru gestionarea energiei; consultanţă
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative; servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru energie; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei; consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; dezvoltare de sisteme pentru
administrarea energiei şi electricităţii; servicii
de consultanţă în materie de utilizare a
energiei; proiectare şi dezvoltare de reţele de
distribuire a energiei; proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă; asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei; consultanţă
pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
tehnice în domeniul producţiei de energie
electrică şi gaze naturale; servicii de analiză
tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea

energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04915
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TINMAR. VIITORUL DIRECT DE LA
SURSA

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

4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliana; energie electrică din surse
neregenerabile; energie electrică din surse
regenerabile;  lumânări  [i luminat];
combustibili pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; ceara pentru iluminat; gaze utilizate
la iluminat; uleiuri pentru iluminat; butan
folosit la iluminat; combustibili şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat.
7 Instalaţii generatoare de energie; surse de
energie electrică (generatoare]; generatoare de
energie de urgenţă; turbine pentru generarea
de energie; generatoare acţionate cu energie
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solară; maşini generatoare de energie electrica
continua; aparate de alimentare cu energie
(generatoare); palete de turbină pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru maşini; cuplaje de transmisie
de energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
energie pentru utilaje agricole; curele de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unităti de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre);
generatoare electrice eoliene; turbine eoliene;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice care folosesc celule
solare.
9 Contoare de energie; regulatoare de energie;
amplificatoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; distribuitoare de energie
electrică; acumulatori pentru energie
fotovoltaică; dispozitive pentru controlul
energiei; întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentate cu energie
solară; radiouri alimentate cu energie solară;
invertoare pentru alimentarea cu energie;
aparate pentru condiţionarea energiei

electrice; aparate pentru controlul energiei
electrice; cutii pentru alimentarea cu energie
electrică; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; prize de alimentare cu energie
electrică; unităţi de alimentare cu energie
electrică; blocuri de alimentare cu energie
electrică; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; fire de alimentare cu
energie electrică; aparate de alimentare cu
energie continuă; aparate de măsurare a
energiei termice; panouri solare pentru
producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; sisteme electronice
de control al energiei; aparatură de alimentare
cu energie continuă (baterii); unităţi de
alimentare cu energie electrică neîntreruptă;
aparate pentru diagnoza instalaţiilor de
energie electrică; celule de energie solară din
silicon cristalin; aparate şi instrumente pentru
comutarea energiei electrice; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transformarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară; aparate şi instalaţii fotovoltaice
pentru generarea de energie solara; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.); indicatoare iluminate;
baterii pentru iluminat; panouri publicitare
iluminate; indicatoare de ieşire iluminate;
aparate de comandă pentru iluminat;
dispozitive de iluminat pentru fotografie;
balast pentru dispozitive de iluminat;
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dispozitive de iluminat pentru microscoape;
aparate de telecomandă pentru iluminat;
aparate de control pentru circulatie (iluminat);
balast pentru tuburi luminescente pentru
iluminat; fotocelule folosite impreună cu
corpuri de iluminat de siguranţă; microscoape
cu  LED;  t e l e v i zoa re  cu  d iode
electroluminescente (LED); senzori de pozitie
cu LED; senzori de vibraţie pentru instalare în
carcase de centrale eoliene; celule solare;
plăci solare; panouri solare; module
fotovoltaice solare; structuri de panouri solare;
redresoare pentru baterii solare; baterii solare
de uz industrial; baterii solare de uz casnic;
senzori electronici pentru măsurarea radiaţiei
solare; celule solare pentru generarea de
electricitate; panouri solare pentru generarea
de electricitate; panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate.
11 Lămpi alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de caldură pentru prelucrarea energiei;
instalaţii de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; aparate de ventilaţie alimentate
cu energie solară; aparate de stocare a energiei
solare utilizate pentru încălzire; iluminat
stradal; becuri de iluminat; structuri de
iluminat; iluminat de siguranţă; corpuri de
iluminat; instalaţii de iluminat; lanterne pentru
iluminat; dispozitive de iluminat; aparate de
iluminat; stâlpi de iluminat; iluminat pentru
expoziţii; corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv; accesorii de iluminat; elemente de
iluminat; proiectoare de iluminat; corpuri de
iluminat incandescent; instalaţii de iluminat
electrice; tuburi luminoase pentru iluminat;
accesorii electrice de iluminat; aparate de
iluminat fluorescente; lămpi pentru iluminat
festiv; filamente de magneziu (iluminat);
instalaţii pentru iluminat stradal; plafoniere
(corpuri de iluminat); ornamente pentru

iluminat (accesorii); tuburi luminoase pentru
iluminat; tuburi de iluminat fluorescente;
stâlpi mobili pentru iluminat; butoane de
comandă iluminate; spoturi pentru iluminatul
casnic; aplice (corpuri electrice de iluminat);
accesorii pentru iluminatul electric; corpuri de
iluminat cu infraroşu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru filmări;
instalaţii de iluminat pentru filmari; aparate şi
instalaţii de iluminat; dispozitive de iluminat
pentru motociclete; transformatoare pentru
corpuri de iluminat; lămpi de iluminat pentru
acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; filtre pentru dispozitive de
iluminat; filtre pentru aparate de iluminat;
lămpi cu neon pentru iluminat; sisteme de
iluminat de urgenţă; accesorii de iluminat
pentru exterior; corpuri de iluminat de
siguranţă; obiecte de iluminat cu flanşă;
corpuri de iluminat pentru interior; corpuri de
iluminat pentru automobile; aparate de
iluminat pentru vehicule; lămpi de iluminat
pentru exterior; aparate de iluminat de
urgenţă; accesorii pentru corpuri de iluminat;
instalaţii de iluminat de urgenţă; instalaţii de
iluminat pentru iazuri; instalaţii de iluminat
pentru exterior; aparate decorative electrice de
iluminat; lumini led pentru iluminatul public;
corpuri de iluminat pentru exterior; difuzoare
de iluminat sub formă de piese pentru
instalaţiile de iluminat; tuburi cu descarcări
electrice pentru iluminat; corpuri de iluminat
fluorescent pentru interior; instalaţii de
iluminat de uz comercial; corpuri de iluminat
de uz casnic; accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior; iluminat cu lămpi
cu descărcare în gaze; aparate de iluminat cu
diode luminescente (LED); instalaţii pentru
iluminatul pomilor de Crăciun; sisteme de
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iluminat de siguranţă acţionate prin celule
fotoelectrice; filtre pentru utilizare cu
aparatură şi dispozitive de iluminat;
luminatoare LED; lumini LED subacvatice;
leduri ambientale; becuri cu LED; maşini cu
lumini LED; lanterne cu leduri; lumânări fără
flacără cu diode electroluminescente (leduri);
ins ta la ţ i i  de  i luminat  cu  d iode
electroluminescente (leduri); ventilatoare
eoliene; solare; lămpi solare; lanterne solare;
cuptoare solare; colectoare termice solare
(încălzire); încălzitoare de apă solare; lampi
cu raze solare ultraviolete pentru scopuri
cosmetice; aparate de captare a luminii solare
folosite pentru încălzire; acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare.
36 Evaluarea financiară a costurilor energiei
termice; curtaj de investiţii financiare în
companii de energie; agenţii de colectare a
plăţilor pentru furnizarea de energie electrică;
agenţii pentru colectarea plătilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică; servicii de
afaceri monetare; afaceri imobiliare; asigurări.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie; reparare de
instalaţii şi maşini pentru producţia de
energie; reparare şi întreţinere de instalaţii
pentru generarea de energie; service la aparate
şi instalaţii pentru generarea de energie
electrică; întreţinere de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică;
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea de generatoare de energie

electrică; furnizare de informaţii privind
repararea sau întreţinerea de instalaţii de
energie nucleară; întreţinere, service şi
reparare de aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; reparaţii sau
întreţinere de maşini şi aparate de distributie
sau control al energiei electrice; instalare de
sisteme de iluminat; reparare de aparate de
iluminat; instalare de instalaţii pentru
iluminat; furnizare de informaţii privind
repararea şi întreţinerea de aparate pentru
iluminat electric; instalare de sisteme electrice
de iluminat şi de sisteme de alimentare
electrică; servicii de reparaţii pentru
generatoare electrice şi turbine eoliene;
instalare şi întreţinere de instalaţii termice
solare.
38 Telecomunicaţii.
39 Distributia de energie; depozitarea energiei
electrice; stocarea energiei electrice; furnizare
energiei electrice; distribuţie de energie
electrică; distribuire de energie reciclabilă;
depozitare de energie şi combustibili;
distribuţia şi transmiterea energiei electrice;
furnizare şi distribuţie de energie electrică;
servicii publice de distribuţie a energiei
electrică; distribuire de energie pentru
încălzirea şi răcirea clădirilor; servicii
consultative şi informative privind distribuirea
de energie; transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Producerea energiei; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
de către centrale nucleare; producere de
energie de către centrale electrice; producere
de energie electrică din surse regenerabile;
servicii de consultanţă privind generarea de
energie electrică; închiriere în sistem leasing
(cu excepţia celor celor finanţate pentru
achiziţia în rate sau prin închiriere) a
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echipamentelor de generare a energiei.
42 Cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; consultanţă profesională
privind conservarea energiei; consiliere în
domeniul economiei de energie; programare
de software pentru gestionarea energiei;
consultanţă tehnologică în domeniul generării
energiei alternative; servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei; dezvoltare de sisteme
pentru administrarea energiei şi electricităţii;
consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; servicii de consultanţă în materie de
utilizare a energiei; proiectare şi dezvoltare de
reţele de distribuire a energiei; proiectare şi
dezvoltare de sisteme pentru generarea de
energie regenerabilă; asistenţă tehnică în
legatură cu măsuri de economisire a energiei;
servicii tehnice în domeniul producţiei de
energie electrică şi gaze naturale; consultanţă
pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
de analiză tehnologica a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; furnizare de informaţii despre studii de
cercetare şi de proiecte tehnice referitoare la
utilizarea energiei naturale; realizare de studii
de cercetare şi de proiecte tehnice referitoare
la utilizarea energiei naturale; proiectare de
sisteme de iluminat; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04901
(151) 13/07/2016
(732) OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,

B-dul Ficusului nr. 44A, et. 4A, corp
A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROMOVARA

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe în internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04916
(151) 13/07/2016
(732) ANJACO B SECURITY S.R.L., Str.

Orşova nr. 6, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ANJACO B SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii şi a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04918
(151) 13/07/2016
(732) ENE OLIMPIA CRISTINA, Str.

Sipote nr. 3, bl. 151, sc. A, ap. 5, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

GOOD THINGS ARE MADE TO BE
SHARED

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04917
(151) 13/07/2016
(732) S.C. AUVIMIST IMPEX S.R.L., Str.

Cimpului, nr. 15, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures TÂRGU MUREŞ

(540)

Rochii de mireasă Noela Style...Stil,
Eleganţă, Rafinament

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lant de
magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de distribuire; organizarea
de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04919
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TINMAR. SURSE DE ENERGIE.
RESURSE DE CONFORT

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

4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
regenerabile;  lumânări  ( i luminat);
combustibili pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; ceară pentru iluminat; gaze utilizate
la iluminat; uleiuri pentru iluminat; butan
folosit la iluminat; combustibili şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; energie electrică din surse
neregenerabile.
7 Instalaţii generatoare de energie; surse de
energie electrică (generatoare); generatoare de

energie de urgenţă; turbine pentru generarea
de energie; generatoare acţionate cu energie
solară; maşini generatoare de energie electrică
continuă; aparate de alimentare cu energie
(generatoare); palete de turbină pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru maşini; cuplaje de transmisie
de energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
energie pentru utilaje agricole; curele de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini; furtunuri (metalice)
pentru transferul energiei hidraulice în maşini;
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unităţi de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre);
generatoare electrice eoliene; turbine eoliene;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice care folosesc celule
solare.
9 Contoare de energie; regulatoare de energie;
amplificatoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; distribuitoare de energie
electrică; acumulatori pentru energie
fotovoltaică; dispozitive pentru controlul
energiei; întrerupatoare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentate cu energie
solară; radiouri alimentate cu energie solară;
invertoare pentru alimentarea cu energie;
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aparate pentru condiţionarea energiei
electrice; aparate pentru controlul energiei
electrice; cutii pentru alimentarea cu energie
electrică; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; prize de alimentare cu energie
electrică; unităţi de alimentare cu energie
electrică; blocuri de alimentare cu energie
electrică; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; fire de alimentare cu
energie electrică; aparate de alimentare cu
energie continuă; aparate de măsurare a
energiei termice; panouri solare pentru
producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; sisteme electronice
de control al energiei; aparatură de alimentare
cu energie continuă (baterii); unităţi de
alimentare cu energie electrică neîntreruptă;
aparate pentru diagnoza instalaţiilor de
energie electrică; celule de energie solară din
silicon cristalin; aparate şi instrumente pentru
comutarea energiei electrice; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transformarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară; aparate şi instalaţii fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.); indicatoare iluminate;
baterii pentru iluminat; panouri publicitare
iluminate; indicatoare de ieşire iluminate;
aparate de comandă pentru iluminat;
dispozitive de iluminat pentru fotografie;

balast pentru dispozitive de iluminat;
dispozitive de iluminat pentru microscoape;
aparate de telecomandă pentru iluminat;
aparate de control pentru circulaţie (iluminat);
balast pentru tuburi luminescente pentru
iluminat; fotocelule folosite împreună cu
corpuri de iluminat de siguranţă; microscoape
cu  LED;  t e l ev i zoa re  cu  d iode
electroluminescente (LED); senzori de poziţie
cu LED; senzori de vibraţie pentru instalare în
carcase de centrale eoliene; celule solare;
plăci solare; panouri solare; module
fotovoltaice solare; structuri de panouri solare;
redresoare pentru baterii solare; baterii solare
de uz industrial; baterii solare de uz casnic;
senzori electronici pentru măsurarea radiaţiei
solare; celule solare pentru generarea de
electricitate; panouri solare pentru generarea
de electricitate; panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate.
11 Lampi alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de caldură pentru prelucrarea energiei;
instalaţii de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; aparate de ventilaţie alimentate
cu energie solară; aparate de stocare a energiei
solare utilizate pentru încălzire; iluminat
stradal; becuri de iluminat; structuri de
iluminat; iluminat de siguranţă; corpuri de
iluminat; instalaţii de iluminat; lanterne pentru
iluminat; dispozitive de iluminat; aparate de
iluminat; stâlpi de iluminat; iluminat pentru
expoziţii; corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv; accesorii de iluminat; elemente de
iluminat; proiectoare de iluminat; corpuri de
iluminat incandescent; instalaţii de iluminat
electrice; tuburi luminoase pentru iluminat;
accesorii electrice de iluminat; aparate de
iluminat fluorescente; lămpi pentru iluminat
festiv; filamente de magneziu (iluminat);
instalaţii pentru iluminat stradal; plafoniere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 13/07/2016

45

(corpuri de iluminat); ornamente pentru
iluminat (accesorii); tuburi luminoase pentru
iluminat; tuburi de iluminat fluorescente;
stâlpi mobili pentru iluminat; butoane de
comandă iluminate; spoturi pentru iluminatul
casnic; aplice (corpuri electrice de iluminat);
accesorii pentru iluminatul electric; corpuri de
iluminat cu infrarosu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru filmări;
instalaţii de iluminat pentru filmări;
dispozitive de iluminat pentru motociclete;
transformatoare pentru corpuri de iluminat;
lămpi de iluminat pentru acvarii; corpuri
suspendate de iluminat fluorescent; filtre
pentru dispozitive de iluminat; filtre pentru
aparate de iluminat; lămpi cu neon pentru
iluminat; sisteme de iluminat de urgenţă;
accesorii de iluminat pentru exterior; corpuri
de iluminat de siguranţă; obiecte de iluminat
cu flanţă; corpuri de iluminat pentru interior;
corpuri de iluminat pentru automobile; aparate
de iluminat pentru vehicule; lămpi de iluminat
pentru exterior; aparate de iluminat de
urgenţă; accesorii pentru corpuri de iluminat;
instalaţii de iluminat de urgenţă; instalaţii de
iluminat pentru iazuri; instalaţii de iluminat
pentru exterior; aparate decorative electrice de
iluminat; lumini LED pentru iluminatul
public; corpuri de iluminat pentru exterior;
difuzoare de iluminat sub formă de piese
pentru instalatiile de iluminat; tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat; corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior; instalaţii
de iluminat de uz comercial; corpuri de
iluminat de uz casnic; accesorii pentru
iluminat electric fluorescent pentru interior;
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED); instalaţii pentru iluminatul pomilor de
Crăciun; sisteme de iluminat de siguranţă

acţionate prin celule fotoelectrice; filtre pentru
utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; luminatoare LED; lumini LED
subacvatice; leduri ambientale; becuri cu
LED; maşini cu lumini LED; lanterne cu
leduri; lumânări fără flacără cu diode
electroluminescente (leduri); instalaţii de
iluminat cu diode electroluminescente
[leduri]; ventilatoare eoliene; solare; lămpi
solare; lanterne solare; cuptoare solare;
colectoare termice solare (încălzire); lămpi cu
raze solare ultraviolete pentru scopuri
cosmetice; aparate de captare a luminii solare
folosite pentru încălzire; acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare; aparate de iluminat; aparate
de iluminat şi reflectoare.
36 Evaluarea financiara a costurilor energiei
termice; curtaj de investiţii financiare în
companii de energie; servicii de afaceri
monetare; afaceri imobiliare; asigurări; agenţii
de colectare a plăţilor pentru furnizarea de
energie electrică; agenţii pentru colectarea
plăţilor la utilităţi de gaze sau de energie
electrică.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparare şi întreţinere
de instalaţii pentru energie eoliană; instalare
de aparate de compensare a energiei reactive;
reparare de aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie; reparare de instalaţii şi
maşini pentru producţia de energie; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; furnizare de
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informaţii privind repararea sau întreţinerea de
instalaţii de energie nucleară; întretinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice;
instalare de sisteme de iluminat; reparare de
aparate de iluminat; instalare de instalaţii de
iluminat; furnizare de informaţii privind
repararea şi întreţinerea de aparate pentru
iluminat electric; instalare de sisteme electrice
de iluminat şi de sisteme de alimentare
electrică; servicii de reparaţii pentru
generatoare electrice şi turbine eoliene;
instalare şi întreţinere de instalaţii termice
solare; furnizare de informaţii privind
repararea sau întreţinerea de generatoare de
energie electrică.
38 Telecomunicaţii.
39 Distributia de energie; depozitarea energiei
electrice; stocarea energiei electrice; furnizare
energiei electrice; distribuţie de energie
electrică; distribuire de energie reciclabilă;
depozitare de energie şi combustibili;
distribuţia şi transmiterea energiei electrice;
furnizare şi distribuţie de energie electrică;
servicii publice de distribuţie a energiei
electrică; distribuire de energie pentru
încălzirea şi răcirea clădirilor; servicii
consultative şi informative privind distribuirea
de energie; transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Producerea energiei; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
de către centrale nucleare; producere de
energie de către centrale electrice; producere
de energie electrică din surse regenerabile;
servicii de consultanţă privind generarea de
energie electrică; închiriere în sistem leasing
a echipamentelor de generare a energiei.

42 Cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; consultanţă profesională
privind conservarea energiei; consiliere în
domeniul economiei de energie; programare
de software pentru gestionarea energiei;
consultanţă tehnologică în domeniul generării
energiei alternative; servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei; dezvoltare de sisteme
pentru administrarea energiei şi electricităţii;
consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; servicii de consultanţă în materie de
utilizare a energiei; proiectare şi dezvoltare de
reţele de distribuire a energiei; proiectare şi
dezvoltare de sisteme pentru generarea de
energie regenerabilă; asistenţă tehnică în
legatură cu măsuri de economisire a energiei;
servicii tehnice în domeniul producţiei de
energie electrică şi gaze naturale; consultanţă
pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
controlul, reglarea şi monitorizarea sistemelor
de energie solară; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; proiectare de sisteme de
iluminat; servicii de analiză tehnologică a
nevoilor de energie şi electricitate ale altor
persoane;  crearea ş i  dezvol tarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04920
(151) 13/07/2016
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

PROFI Smart ONE STOP SHOP

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), negru (pantone Black 6C), alb

  
(531) Clasificare Viena:040502; 040521;

100313; 260418; 270524; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
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
detai l ,  magazine de proximitate,
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; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de carduri de discount şi
vouchere; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; promovarea
vânzării de produse prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovarea vânzării de produse prin
oferirea de discount-uri ori promoţii; servicii
de publicitate outdoor; publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea de programe de
stimulare a vânzărilor; organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor; servicii de
fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi publicitar; organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru
client, în scopul promovării vânzărilor;
administrarea şi utilizarea programelor de
promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card
de membru, să obţină reduceri la pretul
produselor; servicii de card de loialitate;
agenţii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04902
(151) 13/07/2016
(732) DRAGHICI CATALIN, Str. Calea

Moşilor nr. 225, bl. 33-35, sc. 2, et. 6,
ap. 53, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04903
(151) 13/07/2016
(732) DRAGHICI CATALIN, Str. Calea

Moşilor nr. 225, bl. 33-35, sc. 2, et. 6,
ap. 53, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GRADINA FLOREASCA
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04904
(151) 13/07/2016
(732) ASOCIATIA CULTURALA

MISCAREA TEATRALA PENTRU
EDUCATIA TINERETULUI, Str.
Muncel nr. 51, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CARUSEL cooltural

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
închis, roşu deschis, bej

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270502; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04921
(151) 13/07/2016
(732) S.C. CRONA COM S.R.L., Str.

Mirceşti, nr. 21, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ECHOS

  
(531) Clasificare Viena:020704; 020714;

030402; 061911; 080301; 250119;
270501;  

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

29 Lapte şi produse lactate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04922
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TINMAR. FURNIZORUL OFICIAL AL
PERFORMANTEI

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

4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
regenerabile;  lumânări  ( i luminat);
combustibili pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; ceară pentru iluminat; gaze utilizate
la iluminat; uleiuri pentru iluminat; butan
folosit la iluminat; combustibili şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; energie electrică din surse
neregenerabile.
7 Instalaţii generatoare de energie; surse de
energie electrica (generatoare); generatoare de
energie de urgenţă; turbine pentru generarea
de energie; generatoare acţionate cu energie
solară; maşini generatoare de energie electrică
continuă; aparate de alimentare cu energie
(generatoare); palete de turbină pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru maşini; cuplaje de transmisie
de energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
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energie pentru utilaje agricole; curele de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unitati de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre);
generatoare electrice eoliene; turbine eoliene;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice care folosesc celule
solare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată;
software de calculator; extinctoare; baterii
pentru iluminat; indicatoare de ieşire
iluminate; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de control pentru
circulaţie (iluminat); dispozitive de iluminat
pentru camere obscure fotografice; fotocelule

folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranţă; contoare de energie; regulatoare de
energie; unităţi de alimentare cu energie
electrică; prize de alimentare cu energie
electrică; cutii pentru alimentarea cu energie
electrică; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; blocuri de alimentare cu
energie electrică; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; aparate de alimentare
cu energie continuă; aparate de măsurare a
energiei termice; fire de alimentare cu energie
electrică; amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; panouri solare pentru
producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
sisteme electronice de control al energiei;
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică; celule de
energie solară din silicon cristalin; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
comutarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru reglarea energiei electrice;
aparate şi instrumente pentru transformarea
energiei electrice; aparate şi instrumente
pentru transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
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solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.).
11 Aparate de iluminat; dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat; corpuri de
iluminat; iluminat de siguranţă; structuri de
iluminat; becuri de iluminat; corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv; iluminat
pentru expoziţii; elemente de iluminat;
accesorii de iluminat; corpuri de iluminat
incandescent; accesorii electrice de iluminat;
instalaţii de iluminat electrice; aparate de
iluminat fluorescente; plafoniere (corpuri de
iluminat); ornamente pentru iluminat
(accesorii); tuburi luminoase pentru iluminat;
tuburi de iluminat fluorescente; stâlpi mobili
pentru iluminat; butoane de comandă
iluminate; spoturi pentru iluminatul casnic;
accesorii pentru iluminatul electric; aplice
(corpuri electrice de iluminat); corpuri de
iluminat cu infraroşu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru filmări;
aparate şi instalaţii de iluminat; dispozitive de
iluminat pentru motociclete; transformatoare
pentru corpuri de iluminat; lămpi de iluminat
pentru acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; sisteme de iluminat de urgenţă;
accesorii de iluminat pentru exterior; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru interior; obiecte de iluminat cu flanşă;
aparate de iluminat pentru vehicule; corpuri
de iluminat pentru automobile; lămpi de
iluminat pentru exterior; accesorii pentru
corpuri de iluminat; aparate de iluminat de
urgenţă; instalaţii de iluminat de urgenţă;
instalaţii de iluminat pentru exterior; instalaţii

de iluminat pentru iazuri; aparate decorative
electrice de iluminat; iluminat pentru stative
pentru partituri; corpuri de iluminat pentru
exterior; lumini LED pentru iluminatul public;
difuzoare de iluminat sub formă de piese
pentru instalatiile de iluminat; difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat; tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat; lămpi de buzunar portabile
(pentru iluminat); aparate de iluminat cu ecran
plat; instalaţii de iluminat de uz comercial;
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat);
corpuri de iluminat de uz casnic; aparate de
iluminat electrice de interior; filtre colorate
pentru aparate de iluminat; instalaţii de
iluminat cu fibră optică; aparate de iluminat
cu diode luminescente (LED); corpuri de
iluminat pentru situaţii de urgenţă; instalaţii
de iluminat pentru pomul de Crăciun; aparate
de iluminat care încorporează fibre optice;
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior; corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos; corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase; corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus;
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scara
mare; sisteme de iluminat de siguranţă
acţionate prin celule fotoelectrice; filtre pentru
utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate; colectoare
de energie solară pentru încălzire; lămpi
alimentate cu energie solară; pompe de
caldură pentru prelucrarea energiei; instalaţii
de încălzire alimentate cu energie solară;
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încalzire.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; evaluarea
financiara a costurilor energiei termice; curtaj
de investiţii financiare în companii de energie;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 13/07/2016

52

agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de energie electrică; agenţii pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrica; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
instalaţii de energie nucleară; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; distribuţia
de energie; depozitarea energiei electrice;
stocarea energiei electrice; furnizare energiei
electrice; distribuţia şi transmiterea energiei
electrice; furnizare şi distribuţie de energie
electrică; distributie de energie electrică;
distribuire de energie reciclabilă; depozitare
de energie şi combustibili; servicii publice de
distribuţie a energiei electrică; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie.

40 Tratament de materiale; producerea
energiei; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; producere de energie de către
centrale electrice; producere de energie de
către centrale nucleare; generarea de energie
electrică folosind sechestrarea carbonului;
producere de energie electrică din surse
regenerabile; servicii de consultanţă privind
generarea de energie electrică; închiriere în
sistem leasing (cu excepţia celor finanţate
pentru achiziţia în rate dau închirierea) a
echipamentelor de generare a energiei.
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; consiliere în
domeniul economiei de energie; consultanţă
profesională privind conservarea energiei;
cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; programare de software
pentru gestionarea energiei; consultanţă
tehnologică în domeniul generarii energiei
alternative; servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru energie; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei; consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizarii de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; dezvoltare de sisteme pentru
administrarea energiei şi electricităţii; servicii
de consultanţă în materie de utilizare a
energiei; proiectare şi dezvoltare de reţele de
distribuire a energiei; proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă; asistenţă tehnică în legatură cu
măsuri de economisire a energiei; consultanţă
pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
tehnice în domeniul producţiei de energie
electrică şi gaze naturale; servicii de analiză
tehnologică a nevoilor de energie şi
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electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04923
(151) 13/07/2016
(732) S.C. CRONA COM S.R.L., Str.

Mirceşti, nr. 21, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

PACA-Sursa ta de sanatate Smântană

 
(531) Clasificare Viena:020501; 020503;

061911; 250119; 260114; 270501;
270502;  

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

29 Lapte şi produse lactate.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04924
(151) 13/07/2016
(732) S.C.  NORDIC PETFOOD

PRODUCTION S.R.L., Calea Vitan
nr. 240A, sect. 3, 031301,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Petful Everyday

(591) Culori revendicate:alb, violet
  
(531) Clasificare Viena:030603; 250119;

260115; 260118; 270502; 270508;
290112;  

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

31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
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şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04905
(151) 13/07/2016
(732) B R A N D  A R C H I T E C T S

CONSULTANCY S.R.L., Str.
Constantin Tănase nr. 31, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

brand architects boutique of strategy

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

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;

270522; 290115;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04906
(151) 13/07/2016
(732) B R A N D  A R C H I T E C T S

CONSULTANCY S.R.L., Str.
Constantin Tănase nr. 31, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

boutique of strategy

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04907
(151) 13/07/2016
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

Pasteur ROMÂNIA Fondat 1895

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:160315; 260116;

260118; 270501; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice şi veterinare.
41 Educaţie; instruire.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea.
44 Servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04908
(151) 13/07/2016
(732) S.C. RO-GALU PROD S.R.L., Bdul.

Unirii nr. 74, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

rogalu

(591) Culori revendicate:pantone 1375 C,
pantone 426 C

  
(531) Clasificare Viena:260409; 261325;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; şosete; ciorapi;
şosete; şosete şi ciorapi; şosete pentru sport;
şosete joase pentru încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04909
(151) 13/07/2016
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

acum pentru maine

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04910
(151) 13/07/2016
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

acum - pentru - maina

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare, afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 13/07/2016

56

(210) M 2016 04911
(151) 13/07/2016
(732) Ipsen Pharma S.A.S., 65 quai

G e o r g e s  G o r s e ,  9 2 1 0 0 ,
BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANTA 

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

(540)

SMIKACTIV FLORA

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

5 Produse farmaceutice; produse alimentare şi
substanţe adaptate pentru uz medical; alimente
pentru bebeluşi; suplimente dietetice şi
nutritive; suplimente alimentare; preparate
bacteriene probiotice pentru uz medical;
plasturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04888
(151) 13/07/2016
(732) LUCA IOANA, Str. Turbinei nr. 18,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Zâmbeşte mai mult Zâmbeşte mai mult
acasă

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04889
(151) 13/07/2016
(732) ALECSE DANIELA EMILIA, Str.

Răcari nr. 12A, bl. 43, sc. B, ap. 57,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

L'Amande - Desserts sans gluten

  
(531) Clasificare Viena:010302; 010312;

261125; 261325; 270501;  

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

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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04912
(151) 13/07/2016
(732) STARGAZ TRADING S.R.L.,

Prelungirea Ghencea nr. 65B, bl. C1,
sc. 5, et. 4, ap. 6, camera 3, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STARGAZ

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:010301; 030701;

030716; 270501; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04890
(151) 13/07/2016
(732) IKAS SECURITY S.R.L., Str.

Oneştilor nr. 44, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

IKAS SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, bleumarin,
alb

  
(531) Clasificare Viena:240105; 260116;

270501; 290113;  

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

45 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 04891
(151) 13/07/2016
(732) S.C. NETLAND COMPUTERS

S.R.L., Şoseaua Ploieşti - Târgovişte,
km. 8, Crangul lui Bot, Clădirea C4,
parter, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
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)

NETLAND

(591) Culori revendicate:roşu, gri petrol
  
(531) Clasificare Viena:260409; 261325;

270501; 290112;  

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

9 Aparate de comunicaţii, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, supraveghere video, sisteme
coduri de bare, afişaj digital.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
42 Service şi consultanţă IT, proiectare şi
dezvoltare de hard şi soft, implementare de

soft în reţelele de calculator, instalare de soft,
servicii de consultanţă hard şi/sau soft, servicii
de consultanţă tehnice, consultaţii referitoare
la tipul şi configuraţia echipamentului de
prelucrare automată a datelor şi la sistemul de
operare asociat, furnizate de platforme pentru
vânzări on line, securitate IT, cloud
technology. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04892
(151) 13/07/2016
(732) S.C. FORTUNA PARK S.R.L.,

Aleea Fortuna Park nr. 1, sc. A, ap.
701, judeţul Harghita, , MIERCUREA
CIUC 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)

FP FORTUNA PARK

(591) Culori revendicate:vişiniu, bej, alb
  
(531) Clasificare Viena:250119; 270501;

270509; 270522; 290113;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
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materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii 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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (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).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetar industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04893
(151) 13/07/2016
(732) S.C. URBAN INVEST S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918 nr. 38, sc.A, ap.3,
judeţ Braşov, , BRAŞOV ROMANIA

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

(540)

KARPATHIAN

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materia metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
tevi şi tuburi metalice; minereuri. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (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).
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04894
(151) 13/07/2016
(732) S.C. URBAN INVEST S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918 nr. 38, sc.A, ap.3,
judeţ Braşov, , BRAŞOV ROMANIA

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

(540)

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:261325; 290103;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materia metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
tevi şi tuburi metalice; minereuri. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
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nemetalice. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
(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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04895
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MARCIP TECH S.R.L.,

Comuna Dumbrăveni, Judeţul
Vrancea, ,  Sat Dumbrăveni
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

PROMPT COVER

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:261125; 270501;

270511; 290112;  

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04897
(151) 13/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TINMAR gas T

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru închis, albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270521;

290113;  

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

4 Gaz combustibil; gaz îmbuteliat; gaz
natural; gaz propan; gazolină; gaz aerian; gaze
lichefiate; combustibili gazoşi; cartuşe de gaz;

gaz petrolier lichefiat; gaz natural lichid; gaz
petrol lichefiat; gaz petrol lichid; gaz sintetic
(carburant); gaz de cărbune; gaze petroliere
lichefiate; gaze solidificate (combustibili);
amestecuri de gaze; gaze utilizate la iluminat;
gaze utilizate la încălzire; gaze utilizate la
gătit; carburanţi gazeificaţi (amestecuri de);
gaz petrolier lichefiat pentru autovehicule; gaz
butan utilizat drept combustibil; gaze pentru
încălzire cu flacără; gaze lichefiate pentru
conducerea autovehiculelor; gaz petrolier
lichefiat utilizat în gospodărie; gaz petrolier
lichefiat de uz industrial; gaz propan
comercializat în cilindri pentru utilizare la
torte.
11 Reactoare pentru reacţii gaz-gaz; grătare cu
gaz; lămpi cu gaz; cutii frigorifice (gaz);
focare pe gaz; aprinzătoare de gaz; cuptoare
pe gaz; rotisoare cu gaz; boilere pe gaz;
arzătoare cu gaz; lămpi de gaz; arzătoare de
gaz; cuptoare cu gaz; recipiente frigorifice
(gaz); containere frigorifice (gaz); regulatoare
de gaz; plite cu gaz; frigidere cu gaz; canale
de gaze (coşuri); iluminare decorativă pe gaz;
încălzitoare cu gaz propan; arzătoare portabile
pe gaz; spălătoare de gaze (părţi ale
instalaţiilor de gaze); instalaţii pentru arderea
gazelor; cuptoare pentru recuperarea gazelor;
brichete pentru aprinderea gazului; instalaţii
pentru colectarea gazelor; separatoare pentru
epurarea gazului; separatoare pentru curăţarea
gazului; aparate de încălzire cu gaz; aparate de
încălzit cu gaz; instalaţii de încălzire pe gaz;
surse de căldură cu gaz; instalaţii de încălzire
cu gaz; boilere cu gaz pentru încălzirea apei;
instalaţii de încălzire centrală pe gaz;
regulatoare de presiune pentru conductele de
gaz.
36 Agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de gaze.
39 Furnizare de gaz (distribuţie); transport de
gaz uscat; transport de gaze naturale;
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depozitare de combustibili gazoşi; transportul
gazelor prin conducte; transport şi distribuţie
de gaz natural şi de gaz lichefiat; transport de
gaze prin conducte; servicii de distribuţie de
gaze; transport maritim de gaz natural
lichefiat; distribuţie de petrol sau gaze prin
conducte.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04898
(151) 13/07/2016
(732) S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,

Km 14, nr. 72, Judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL-
TIMONEA ADINA SILVIANA, Str.
Mihai Veliciu, nr.21, ap.2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

Ocean Fish Passion for fish!

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

 (531) Clasificare Viena:030910; 260305;
260315; 261102; 270501; 290104;  

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04899
(151) 13/07/2016
(732) S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,

Km 14, nr. 72, Judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL-
TIMONEA ADINA SILVIANA, Str.
Mihai Veliciu, nr.21, ap.2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

Ocean Fish Pasiunea noastră este peştele!

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:030910; 260305;

260315; 261102; 270501; 290104;  

(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.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


