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(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04996

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
18/07/2016 BLUMENFIELD S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
b Blumenfield FRESH AIR FOR
BUSINESS

2 M 2016 04997

18/07/2016 S.C. LIVEINCOLORS S.R.L.

LIVE IN COLORS FILL IN WITH
JOY

3 M 2016 04998

18/07/2016 NOVARTIS AG

AVATERID

4 M 2016 04999

18/07/2016 NOVARTIS AG

QUEDUTE

5 M 2016 05000

18/07/2016 CENTRUL ROMAN PENTRU
UNITED ARTISTS FESTIVAL
ADMINISTRAREA DREPTURILOR
ARTISTILOR
INTERPRETI-CREDIDAM

6 M 2016 05001

18/07/2016 S.C. MINI-FARM S.R.L.

M Minifarm FARMACII

7 M 2016 05002

18/07/2016 S.C. MINI-FARM S.R.L.

M PROFESIONISTI. VECINI.
www.minifarm.ro

8 M 2016 05003

18/07/2016 S.C. MEDIA ROM
INTERNATIONAL S.R.L.

JOLIE

9 M 2016 05004

18/07/2016 S.C. ESKO IMAGE S.R.L.

iooi.the design resource

10 M 2016 05005

18/07/2016 CIUPE DAVID-OVIDIU

ALIEN SURFACE

11 M 2016 05006

18/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

SmartTIN

12 M 2016 05007

18/07/2016 TEKSE ISTVAN

Street Cocktail Mojito Lime

13 M 2016 05008

18/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

StandardTIN

14 M 2016 05009

18/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

StrongTIN

15 M 2016 05010

18/07/2016 RAZVAN IOAN-GEORGE

EXPERIMENTEAZA
DISTRACTIA

16 M 2016 05012

18/07/2016 RAZVAN IOAN-GEORGE

EXPERIENCE
ENTERTAINMENT
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 05013

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
18/07/2016 BALANICA FLORIN-IOAN

Denumire
Marc|
(540)
THE ROMANIAN LIFESTYLE
MEDICINE ORGANIZATION

18 M 2016 05014

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Festivalul International de Folclor
Muzici si Traditii in Cismigiu

19 M 2016 05015

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Ateliere de creatie la creart

20 M 2016 05016

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Scoala de muzica la creart

21 M 2016 05017

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

D'ale Bucurestilor

22 M 2016 05018

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Bucharest Christmas Market

23 M 2016 05019

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Etnorama

24 M 2016 05020

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Copacul cu carti

25 M 2016 05021

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Bucharest Green Sounds Festival

26 M 2016 05022

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Natura Fest

27 M 2016 05023

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Festivalul de teatru - Dell Arte

28 M 2016 05024

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

lEsc-urban, contemporan,
romanesc

29 M 2016 05025

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

creart - CREATIE, ARTA SI
TRADITIE BUCURESTI

30 M 2016 05026

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Toamna in bucate

31 M 2016 05027

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Zilele Bucurestiului

2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de
18/07/2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
32 M 2016 05029

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Denumire
Marc|
(540)
Opera Grand Gala

33 M 2016 05030

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Love is in the Music

34 M 2016 05032

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Festivalul Hey Day -Tribute to
Bucharest

35 M 2016 05033

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Creative Fest

36 M 2016 05035

18/07/2016 CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Love is in the Art

37 M 2016 05036

18/07/2016 SZEKELY ANA

mobilata Mobilier Õi Amenaj|ri
interioare !

38 M 2016 05038

18/07/2016 DIACONEASA ANA MARIA

Ana Novic

39 M 2016 05039

18/07/2016 ANGHEL CRISTIAN

Elveto Dent clinic| stomatologic|

40 M 2016 05040

18/07/2016 DIACONEASA ROBERT
ANTONIO

DaddyCool.ro

41 M 2016 05041

18/07/2016 CAZACU SIMONA

Simona Cazacu

42 M 2016 05042

18/07/2016 MARINIC{ NICULAE
MARINIC{ ALEXANDRU

PROIECT MODULAR
REPLICABIL: 100 L.M.A.
P.M.R.100 L.M.A. AJUTAÚI-V{
SINGURI !

43 M 2016 05044

18/07/2016 IOAN TUDOR

44 M 2016 05045

18/07/2016 S.C. ENDRESS GROUP
ROMANIA S.R.L.

PromPower

45 M 2016 05046

18/07/2016 VREAU FIT S.R.L.

Au|leu Fitness

46 M 2016 05047

18/07/2016 AsociaÛia Societatea de NutriÛie din SNRO SOCIETATEA de
România
NUTRIÚIE din ROMÂNIA

47 M 2016 05048

18/07/2016 S.C. PROP HOUSE S.R.L.

3

PROP HOUSE MOVIE AND
THEATRE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
48 M 2016 05049

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
18/07/2016 S.C. BICICLETA CU TALENT
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
Bicicleta cu Talent

49 M 2016 05050

18/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

MasterTIN

50 M 2016 05051

18/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

myTIN

51 M 2016 05052

18/07/2016 ROMCONSULTING
INTERNATIONAL S.R.L.

EL CAPITAN

52 M 2016 05053

18/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINapp

53 M 2016 05054

18/07/2016 ARSAT INDUSTRIE S.R.L.

ARSAT INDUSTRIE

54 M 2016 05055

18/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

eTIN

55 M 2016 05056

18/07/2016 S.C. OCEANUL INDIAN S.R.L.

Night market by Chef Foar

56 M 2016 05057

18/07/2016 S.C. OCEANUL INDIAN S.R.L.

Chef Foa
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de turbină pentru generarea de energie;
cuplaje de transmisie de energie pentru
ambarcaţiuni; cuplaje de transmisie de energie
pentru maşini; motoare cu combustie internă
pentru producerea energiei; cuplaje de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
furtunuri (nemetalice) pentru transferul
energiei hidraulice la maşini (părţi
componente); curele de transmisie de energie
utilizate pentru echipamente industriale;
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); 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); maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; maşini automate de vânzare;
incubatoare pentru ouă.
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;

(210) M 2016 05055
(151) 18/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
eTIN
(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; energie electrică din surse
neregenerabile; lumânări (iluminat); uleiuri
pentru iluminat; fitiluri pentru iluminat;
combustibili pentru iluminat; ceară pentru
iluminat; seu pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; butan folosit la iluminat; gaze
utilizate la iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; combustibili şi materiale pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; uleiuri şi grăsimi industriale;
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.
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgenţă; turbine
pentru generarea de energie; surse de energie
electrică (generatoare); generatoare acţionate
cu energie solară; aparate de alimentare cu
energie (generatoare); maşini generatoare de
energie electrică continuă; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave; palete
5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 18/07/2016

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; regulatoare de energie;
contoare de energie; amplificatoare de energie
electrică; distribuitoare de energie electrică;
analizoare de energie electrică; acumulatori
pentru energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; radiouri alimentate cu
energie solară; invertoare pentru alimentarea
cu energie; întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentate cu energie
solară; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; maşini pentru distribuţia
energiei electrice; aparate de alimentare cu
energie continuă; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; cutii pentru
alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; fire de
alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie 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; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea

energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice; colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate;
aparate şi instalaţii fotovoltaice pentru
generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; aparate şi
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară; surse electrice de energie
electrică de curent alternativ (c.a.) şi curent
continuu (c.c.); indicatoare iluminate; aviziere
iluminate; baterii pentru iluminat; panouri
publicitare iluminate; indicatoare de ieşire
iluminate; balast pentru dispozitive de
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
fotografie; aparate de telecomandă pentru
iluminat; aparate de control pentru circulaţie
(iluminat); balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat; dispozitive de iluminat pentru
camere obscure fotografice; limitatoare de
curent pentru corpuri electrice de iluminat;
tuburi cu descărcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat; fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranţă; aparate şi
instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice,
fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare; lămpi
alimentate cu energie solară; colectoare de
energie solară pentru încălzire; pompe de
căldură pentru prelucrarea energiei; aparate de
ventilaţie alimentate cu energie solară; aparate
de încălzire alimentate cu energie solară;
instalaţii de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de stocare a energiei solare
6
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proiectoare; lămpi de iluminat pentru acvarii;
dispozitive de iluminat pentru grădină; corpuri
suspendate de iluminat fluorescent; filtre
pentru dispozitive de iluminat; filtre pentru
aparate de iluminat; instalaţii de iluminat
pentru iazuri; aparate de iluminat şi
reflectoare; accesorii de iluminat pentru
exterior; aparate de iluminat pentru vehicule;
aparate de iluminat pentru vehicule; lămpi cu
neon pentru iluminat; sisteme de iluminat de
urgenţă; 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; aparate de iluminat electrice de
interior; lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat); aparate de iluminat cu ecran plat;
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior;
instalaţii de iluminat pentru vehicule aeriene;
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat);
tuburi cu descărcări electrice pentru iluminat;
lămpi cu arc (corpuri de iluminat); aparate de
iluminat cu fibră electrică; corpuri de iluminat
de uz casnic; aparate de iluminat fixabile pe
tavan; instalaţii de iluminat de uz comercial;
filtre colorate pentru aparate de iluminat;
instalaţii de iluminat cu fibră optică; seturi
decorative de iluminat pe gaz; instalaţii pentru
iluminatul pomilor de Crăciun; corpuri de
iluminat pentru situaţii de urgenţă; iluminat cu
lămpi cu descărcare în gaze; accesorii pentru
iluminat electric fluorescent pentru interior;
i n s t a l a ţ i i d e i l u mi n a t c u d i o d e
electroluminescente (leduri); aparate de
iluminat care încorporează fibre optice;
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED); reflectoare pentru corpuri de iluminat
la scara mare; accesorii pentru intalaţii de
iluminat cu raze infraroşii; accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior;
corpuri de iluminat care proiectează lumina în
jos; corpuri electrice de iluminat utilizate în

utilizate pentru încălzire; difuzoare (iluminat);
corpuri de iluminat stradal; lanterne de
iluminat; lămpi de iluminat; accesorii de
iluminat; elemente de iluminat; aparate de
iluminat; dispozitive de iluminat; şine pentru
iluminat (aparate de iluminat); lanterne pentru
iluminat; structuri de iluminat; corpuri de
iluminat de siguranţă; stâlpi de iluminat;
corpuri de iluminat pentru iluminat festiv;
becuri de iluminat; corpuri de iluminat;
instalaţii de iluminat; proiectoare de iluminat;
tuburi de iluminat fluorescente; corpuri de
iluminat pentru expoziţii; tuburi luminoase
pentru iluminat; corpuri de iluminat
incandescent; plafoniere (corpuri de iluminat);
lămpi pentru iluminat festiv; instalaţii pentru
iluminat stradal; filamente de magneziu
(iluminat); aparate de iluminat fluorescente;
instalaţii de iluminat electrice; tuburi
luminoase pentru iluminat; stâlpi mobili
pentru iluminat; ornamente pentru iluminat
(accesorii); accesorii electrice de iluminat;
butoane de comandă iluminate; spoturi pentru
iluminatul casnic; accesorii pentru iluminatul
electric; corpuri de iluminat pentru exterior;
iluminat pentru stative pentru partituri; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru interior; aparate decorative electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat pentru exterior;
obiecte de iluminat cu flanşă; aparate de
iluminat pentru vehicule; aparate de iluminat
de urgenţă; instalaţii de iluminat de urgenţă;
accesorii pentru corpuri de iluminat; corpuri
de iluminat pentru automobile; aparate şi
instalaţii de iluminat; lămpi de iluminat pentru
exterior; dispozitive de iluminat pentru
motociclete; transformatoare pentru corpuri de
iluminat; instalaţii de iluminat pentru filmări;
aparate de iluminat pentru filmări; aplice
(corpuri electrice de iluminat); dispozitive de
iluminat pentru vitrine; corpuri de iluminat cu
infraroşu; lămpi de iluminat pentru
7
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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 electric; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice;
instalare de sisteme de iluminat; instalare de
instalaţii de iluminat; reparare de aparate de
iluminat; reparaţii sau întreţinere de aparate de
iluminat electrice; servicii consultative privind
instalarea de aparate 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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; distribuţia
de energie; depozitarea energiei electrice;
stocarea energiei electrice; furnizarea 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;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie; distribuire de energie
pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale; 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

locuri periculoase; corpuri de iluminat care
proiectează lumina în sus; ansambluri de
iluminat cu leduri pentru firme luminoase;
dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (OLED); şine
suspendate (nu electrice) pentru corpuri
electrice de iluminat; 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;
acoperiri de sticlă sub formă de accesorii
pentru corpurile de iluminat solare; instalaţii
de iluminat incandescente în caz de urgenţă,
care funcţionează pe baterii; instalaţii de
iluminat fluorescente în caz de urgenţă, care
funcţionează pe baterii.
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 electrice; agentţi pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
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
8
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tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale; proiectare de sisteme de iluminat;
proiectare de utilaje specializate folosite la
fabricarea echipamentelor de iluminat;
planificare tehnică şi managementul
proiectelor tehnice pentru dezvoltarea de
echipamente de iluminat.

regenerabile; servicii de consultanţă privind
generarea de energie electrică; închiriere în
sistem leasing a echipamentelor de generare a
energiei (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţia în rate sau prin închiriere).
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;
audit în domeniul energiei; cercetare în
domeniul energiei; consultanţă profesionala
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;
servicii de inginerie privind sistemele de
alimentare cu energie; consultanţă tehnologică
în domeniile producţiei şi utilizării de 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 legătură 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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05005
(151) 18/07/2016
(732) CIUPE DAVID-OVIDIU, Str. Avram
Iancu nr. 49, bl. N17, sc. A, et. 1, ap.
4, Judeţul Sălaj, , ZALĂU ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

ALIEN SURFACE
(591) Culori revendicate:negru, verde
(531) Clasificare Viena:040504; 040521;
270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Protecţii sub formă de folii pentru telefoane
mobile, folii de protecţie adaptate pentru
9

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 18/07/2016

pentru agende computerizate, huse pentru
telefoane, tablete, pagere, laptopuri, agende
electronice, aparate de fotografiat, huse cu
clapetă pentru smartphone-uri, cabluri
telefoane, cabluri electronice, suporturi pentru
selfie utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, adaptoare pentru prize, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare USB,
încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, carduri
de memorie, carduri pentru PC, cititoare de
crduri inteligente, suporturi de telefoane
adaptate pentru folosirea în automobile, folii
flexibile din plastic, altele decât cele pentru
ambalat, lavete pentru şters lentilele aparatelor
foto cârpe de şters pentru ştergerea
ochelarilor, cârpe de bumbac pentru curăţat,
cârpe de şters praful, permitând clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web.
40 Decupare şi tăiere a foliei de protecţie
pentru aparate electronice conform tiparului,
gravarea şabloanelor.

ecrane de calculatoare, folii de protecţie
pentru aparate electronice, respectiv: telefoane
mobile, telefoane inteligente, tablete, ceasuri
inteligente, laptopuri, dispozitive de navigaţie
gps, aparate de fotografiat, aparate de
fotografiat digitale, camere fotografice,
camere fotografice digitale, aparate video;
folie de protecţie din sticlă securizată pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, carcase pentru agende computerizate,
huse pentru telefoane, tablete, pagere,
laptopuri, agende electronice, aparate de
fotografiat, huse cu clapetă pentru
smartphone-uri, cabluri telefoane, cabluri
electronice, suporturi pentru selfie utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente,
adaptoare pentru prize, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare USB, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, carduri de memorie,
carduri pentru PC, cititoare de carduri
inteligente, suporturi de telefoane adaptate
pentru folosirea în automobile.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, difuzare de
anunţuri publicitare, publicitate online,
organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale, informaţii comerciale, agenţii de
import-export, comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul pentru protecţii sub formă de folii
pentru telefoane mobile, folii de protecţie
adaptate pentru ecrane de calculatoare, folii de
protecţie pentru aparate electronice, respectiv:
telefoane mobile, telefoane inteligente,
tablete, ceasuri inteligente, laptopuri,
dispozitive de navigaţie GPS, aparate de
fotografiat, aparate de fotografiat digitale,
camere fotografice, camere fotografice
digitale, aparate video; folie de protecţie din
sticlă securizată pentru telefoane mobile,
carcase pentru telefoane mobile, carcase

˜˜˜˜˜˜˜

10
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(210) M 2016 04996
(151) 18/07/2016
(732) BLUMENFIELD S.R.L., Str.
Dobrogei nr. 3, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05006
(151) 18/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
SmartTIN

b Blumenfield FRESH AIR FOR
BUSINESS

(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; 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; fitiluri pentru iluminat; butan folosit
la iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; combustibili şi materiale pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat.
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgentă; turbine
pentru generarea de energie; surse de energie
electrică (generatoare); generatoare acţionate
cu energie solară; aparate de alimentare cu
energie (generatoare); maşini generatoare de
energie electrică continuă; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave; palete
de turbină pentru generarea de energie;
cuplaje de transmisie de energie pentru
ambarcaţiuni; cuplaje de transmisie de energie
pentru maşini; motoare cu combustie internă
pentru producerea energiei; cuplaje de

(591) Culori revendicate:verde, gri, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 270521;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
managementul afacerilor.
42 Activităţi de testare şi analize tehnice,
efectuarea de testări fizice, chimice, biologice
sau a altor testări analitice, pentru toate
tipurile de materiale şi produse; testări
acustice şi de vibraţii - testări ale compoziţiei
şi purităţii mineralelor, testarea şi măsurarea
indicatorilor de mediu, nivelul de poluare a
aerului şi a apei.

˜˜˜˜˜˜˜
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alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; fire de
alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; sisteme
electronice de control al energiei; aparatura 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; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comanda pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea 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
electrica; surse electrice de energie electrică
de curent alternativ (c.a.) şi curent continuu
(c.c.); 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

transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
furtunuri (nemetalice) pentru transferul
energiei hidraulice la maşini (părţi
componente); curele de transmisie de energie
utilizate pentru echipamente industriale;
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); 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); maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
9 Regulatoare de energie; contoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; radiouri alimentate cu
energie solară; invertoare pentru alimentarea
cu energie; întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentate cu energie
solară; aparate pentru controlul energiei
electrice; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru condiţonarea energiei
electrice; aparate de alimentare cu energie
continuă; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; cutii pentru
alimentarea cu energie electrică; prize de
12
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tuburi luminoase pentru iluminat; stâlpi mobili
pentru iluminat; accesorii electrice de
iluminat; ornamente pentru iluminat
(accesorii); spoturi pentru iluminatul casnic;
accesorii pentru iluminatul electric; iluminat
pentru stative pentru partituri; corpuri de
iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru exterior; corpuri de iluminat pentru
interior; aparate decorative electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat pentru exterior;
obiecte de iluminat cu flanşă; aparate de
iluminat pentru vehicule; corpuri de iluminat
pentru automobile; aparate de iluminat de
urgenţă; accesorii pentru corpuri de iluminat;
instalaţii de iluminat de urgenţă; lămpi de
iluminat pentru exterior; aparate şi instalaţii
de iluminat; dispozitive de iluminat pentru
motociclete; transformatoare pentru corpuri de
iluminat; instalaţii de iluminat pentru filmări;
aparate de iluminat pentru filmări; aplice
(corpuri electrice de iluminat); corpuri de
iluminat cu infraroşu; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; lămpi de iluminat pentru
proiectoare; lămpi de iluminat pentru acvarii;
dispozitive de iluminat pentru grădină; corpuri
suspendate de iluminat fluorescent; filtre
pentru dispozitive de iluminat; instalaţii de
iluminat pentru iazuri; filtre pentru aparate de
iluminat; aparate de iluminat şi reflectoare;
accesorii de iluminat pentru exterior; aparate
de iluminat pentru vehicule; aparate de
iluminat pentru vehicule; lămpi cu neon
pentru iluminat; sisteme de iluminat de
urgenţă; 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; aparate de iluminat electrice de
interior; lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat); globuri cu oglinzi (accesorii de
iluminat); instalaţii de iluminat pentru
vehicule aeriene; corpuri de iluminat

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; baterii pentru
iluminat; panouri publicitare iluminate;
indicatoare de ieşire iluminate; balast pentru
dispozitive de iluminat; dispozitive de
iluminat pentru microscoape; aparate de
comandă pentru iluminat; dispozitive de
iluminat pentru fotografie; aparate de
telecomandă pentru iluminat; aparate de
control pentru circulaţie (iluminat); balast
pentru tuburi luminescente pentru iluminat.
11 Lămpi alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de caldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de ventilaţie alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; instalaţii de încălzire
alimentate cu energie solară; aparate de
stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire; aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare; lămpi de
iluminat; elemente de iluminat; accesorii de
iluminat; aparate de iluminat; dispozitive de
iluminat; şine pentru iluminat (aparate de
iluminat); iluminat de siguranţă; stâlpi de
iluminat; corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv; becuri de iluminat; corpuri de iluminat;
instalaţii de iluminat; proiectoare de iluminat;
iluminat pentru expoziţii (corpuri de
iluminat); tuburi de iluminat fluorescente;
tuburi luminoase pentru iluminat; corpuri de
iluminat incandescent; lămpi pentru iluminat
festiv; instalaţii pentru iluminat stradal;
filamente de magneziu (iluminat); plafoniere
(corpuri de iluminat); instalaţii de iluminat
electrice; aparate de iluminat fluorescente;
13
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distribuţie sau control al energiei electrice;
construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
instalare de sisteme de iluminat; reparare de
aparate de iluminat; instalare de instalaţii de
iluminat.
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; servicii consultative şi informative
privind distribuirea de energie; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
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 a echipamentelor
de generare a energiei (cu excepţia celor
finanţate pentru achiziţia în rate sau prin
închiriere); tratament de materiale.
42 Audit în domeniul energiei; cercetare 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

fluorescent pentru interior; tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat; lampi cu
arc (corpuri de iluminat); aparate de iluminat
cu fibră electrică; corpuri de iluminat de uz
casnic; seturi decorative de iluminat pe gaz;
filtre colorate pentru aparate de iluminat;
aparate de iluminat fixabile pe tavan; instalaţii
de iluminat de uz comercial; corpuri de
iluminat pentru situaţii de urgenţă; instalaţii
de iluminat cu fibră optică; aparate de
iluminat cu diode luminescente (LED).
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 plăţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
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
14
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gestiunea energiei; dezvoltare de sisteme
pentru administrarea energiei şi electricităţii;
servicii de inginerie privind sistemele de
alimentare cu energie; consultanţă tehnologică
în domeniile producţiei şi utilizarii de 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; 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;
proiectare de sisteme de iluminat.

(210) M 2016 04997
(151) 18/07/2016
(732) S.C. LIVEINCOLORS S.R.L., Str.
Sfânta Maria 91, bl. 6, sc. A, et. 8, ap.
16, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

LIVE IN COLORS FILL IN WITH JOY
(591) Culori revendicate:mov, galben,
albastru, verde, roz, portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:200103; 270315;
270509; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜
(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).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
15
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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 ştiintei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare 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 04999
(151) 18/07/2016
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL
ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
QUEDUTE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, şi anume
medicamente urologice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04998
(151) 18/07/2016
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL
ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05000
(151) 18/07/2016
(732) CENTRUL ROMAN PENTRU
A D M I N I S T R A R E A
DREPTURILOR ARTISTILOR
INTERPRETI-CREDIDAM, Str.
C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
AVATERID

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, şi anume
medicamente urologice.

UNITED ARTISTS FESTIVAL
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, mov, portocaliu,
albastru închis

˜˜˜˜˜˜˜
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produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide (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).
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii (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 de
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:050520; 270501;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05001
(151) 18/07/2016
(732) S.C. MINI-FARM S.R.L., Str.
Republicii nr. 85, bl. A1, sc. A, ap. 1,
Jud. Tulcea, , BABADAG ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

M Minifarm FARMACII
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
17
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mărfurilor, organizarea de călătorii (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 de
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 05002
(151) 18/07/2016
(732) S.C. MINI-FARM S.R.L., Str.
Republicii nr. 85, bl. A1, sc. A, ap. 1,
Jud. Tulcea, , BABADAG ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05003
(151) 18/07/2016
(732) S . C .
MEDIA
ROM
INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 190A, Jud. Ilfov,
, CIOLPANI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

M PROFESIONISTI. VECINI.
www.minifarm.ro
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide (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).
39 Transport; ambalarea şi depozitare a

JOLIE
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:180121; 270315;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18
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3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pasta de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
6 Metale comune şi aliajele acestora;
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 metalic produse nemetalice;
minereuri (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă (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, rachită, 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).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil(solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 05004
(151) 18/07/2016
(732) S.C. ESKO IMAGE S.R.L., Str.
neptun nr. 12A, sc. B, ap. 12, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

iooi.the design resource
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, 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 produse incluse în

˜˜˜˜˜˜˜
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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
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 05032
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Festivalul Hey Day -Tribute to Bucharest

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05030
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţei referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(540)
Love is in the Music
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţei referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05007
(151) 18/07/2016
(732) TEKSE ISTVAN, Str. Ion Buteanu
nr. 5, et. 1, ap. 5, judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 05033
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Creative Fest
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţei referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

Street Cocktail Mojito Lime
(591) Culori revendicate:verde
verde închis, mov, galben

deschis,

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050315; 050712;
050722; 270507; 270512; 290113;

(210) M 2016 05035
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Baruri mobile (standuri din lemn) pentru
expunerea de produse în vederea
comercializării.
35 Regruparea în folosul terţilor a băuturilor
alcoolice şi nealcoolice (cocktailuri) precum
şi a barurilor mobile (standurilor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
43 Servicii de baruri, baruri de cocktailuri.

Love is in the Art
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

˜˜˜˜˜˜˜
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servicii de cercetare şi de creaţei referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 05015
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05014
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

Ateliere de creatie la creart
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(540)
Festivalul International de Folclor Muzici
si Traditii in Cismigiu

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 05036
(151) 18/07/2016
(732) SZEKELY ANA, Str. Tulcea nr. 12,
bl. M2, sc. 2, et. 7, ap. 68, Judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
mobilata Mobilier şi Amenajări interioare
!
(531) Clasificare Viena:261511; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilă şi mobilier, oglinzi, rame; produse
din lemn; plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş,
22
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os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

(210) M 2016 05017
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05016
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
D'ale Bucurestilor
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(540)
Scoala de muzica la creart

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05038
(151) 18/07/2016
(732) DIACONEASA ANA MARIA, Str.
Viitorului nr. 11, bl. 57, sc. A, ap. 4,
judeţul Tulcea, , TULCEA
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 05018
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Bucharest Christmas Market

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

Ana Novic

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:090502; 270512;
270524;

(210) M 2016 05039
(151) 18/07/2016
(732) ANGHEL CRISTIAN, Şos.
Pantelimon nr. 350, bl. 4, sc. 9, et. 10,
ap. 361, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
Elveto Dent clinică stomatologică
(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde
deschis
(531) Clasificare Viena:020910; 241314;
270302; 290113;
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05008
(151) 18/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

StandardTIN

(210) M 2016 05040
(151) 18/07/2016
(732) D I A C O N E A S A
ROBERT
ANTONIO, Str. Sergent Pene
Dumitru nr. 5, bl. J51, sc. A, ap. 21,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(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; uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitile pentru
iluminat.
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgenţă; turbine
pentru generarea de energie; surse de energie
electrică (generatoare); generatoare acţionate
cu energie solară; aparate de alimentare cu
energie (generatoare); maşini generatoare de
energie electrică continuă; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave; palete
de turbină pentru generarea de energie;
cuplaje de transmisie de energie pentru
maşini; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni; motoare cu combustie

(540)

DaddyCool.ro
(531) Clasificare Viena:020901; 180119;
180125; 270315;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25
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alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; fire de
alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie 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; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea 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.); 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;

internă pentru producerea energiei; cuplaje de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
furtunuri (nemetalice) pentru transferul
energiei hidraulice la maşini (părţi
componente); curele de transmisie de energie
utilizate pentru echipamente industriale;
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); 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); maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
9 Regulatoare de energie; contoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; radiouri alimentate cu
energie solară; invertoare pentru alimentarea
cu energie; întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentate cu energie
solară; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; maşini pentru distribuţia
energiei electrice; aparate de alimentare cu
energie continuă; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; cutii pentru
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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;
construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 a echipamentelor
de generare a energiei (cu excepţia celor
finanţate pentru achiziţia în rate sau prin
închiriere); tratament de materiale.
42 Audit în domeniul energiei; cercetare în
domeniul energiei; consultanţă profesională
privind conservarea energiei; consiliere în
domeniul economiei de energie; programare

suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; discuri compacte, DVD-uri şi alte
suporturi digitale de înregistrare; mecanisme
pentru aparate cu preplată; case de marcat,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
de calculator; extinctoare.
11 Lămpi alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de caldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de ventilaţie alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; instalaţii de încălzire
alimentate cu energie solară; aparate de
stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire; aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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 plăţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
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 şi întreţinere de
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
de aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie; întreţinere de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; service
la aparate şi instalaţii pentru generarea de
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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;
servicii de inginerie privind sistemele de
alimentare cu energie; consultanţă tehnologică
în domeniile producţiei şi utilizării de 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; 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; 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.

(210) M 2016 05041
(151) 18/07/2016
(732) CAZACU SIMONA, Str. Belizarie
nr. 13-15, bl. 9/4, sc. 2, et. 3, ap. 34,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Simona Cazacu

(531) Clasificare Viena:090310; 270501;
270524;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05042
(151) 18/07/2016
(732) MARINICĂ NICULAE, Str. Preluca
Tătarilor nr. 25, Judeţul Maramureş,
435200, BORŞA ROMANIA
(732) MARINICĂ ALEXANDRU, Str.
Preluca Tătarilor nr. 25, Judeţul
Maramureş, 435200, BORŞA
ROMANIA

(210) M 2016 05046
(151) 18/07/2016
(732) VREAU FIT S.R.L., Str. Tudor
Vladimirescu nr. 37, judeţul Arad, ,
CURTICI ROMANIA
(740) L A B I R I N T A G E N Ţ I E D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28, judeţul
Arad ARAD

(540)

(540)

PROIECT MODULAR REPLICABIL:
100 L.M.A. P.M.R.100 L.M.A.
AJUTAŢI-VĂ SINGURI !
(591) Culori revendicate:negru,
albastru, roşu, alb

Auăleu Fitness
(591) Culori revendicate:roşu, verde

verde,

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

(531) Clasificare Viena:050306; 270112;
290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Articole şi echipamente de gimnastică, de
sport şi de fitness.
35 Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate on-line într-o
reţea informatizată şi prin site-urilor web
specializate; realizare de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audio-vizuale în
scopuri promoţionale, de marketing şi
publicitare; consultanţă privind managmentul
cluburilor sportive şi de fitness; promovarea
afacerilor; conducerea şi administrarea

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de instruire a persoanelor având ca
scop nevoile de integrare socio-profesionale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de
specialişti în vederea rezolvării intereselor
membrilor comunităţilor locale.

˜˜˜˜˜˜˜
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imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; maşini de calculat şi
calculatoare.
14 Giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.

afacerilor; servicii de comerţ şi de informare
a consumatorilor; servicii de import-export,
organizare de expoziţii, târguri şi evenimente
în scop comercial şi publicitar, demonstraţii
de produse.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; servicii furnizate de către
centre şi cluburi de fitness; servicii de
consiliere şi de pregătire pentru menţinerea
condiţiei fizice; furnizarea de instalaţii pentru
fitness şi exerciţii fizice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05010
(151) 18/07/2016
(732) RAZVAN IOAN-GEORGE, Str.
Deportaţii din Bărăgani nr. 27, bl. 27,
et. 4, ap. 18, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05044
(151) 18/07/2016
(732) IOAN TUDOR, Str. Drumul
Bacriului nr. 35 G, Comuna Chiajna,
judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA

(540)
(540)
EXPERIMENTEAZA DISTRACTIA
(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 de
servicii şi produse prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii; informaţii comerciale şi sfaturi
pentru consumatori, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă în afaceri.

(531) Clasificare Viena:260207; 261325;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate fotografice, cinematografice, de
măsurare; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
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41 Agenţii de bilete şi servicii ale agenţiilor
de bilete (divertisment), servicii de rezervare
şi vânzare de bilete pentru diferite
evenimente, divertisment, activităţi culturale.

vehiculele terestre, 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 sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistrare, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare.
11 Motoare termice pentru instalaţiile şi
aparatele de încălzire; aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05045
(151) 18/07/2016
(732) S . C .
ENDRESS
GROUP
ROMANIA S.R.L., Str. Medreşului,
Nr.17, Jud. Caraş-Severin,, , BOCŞA
ROMANIA
(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

PromPower
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:270501; 270521;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
9 Motoare electrice altele decât cele pentru
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(210) M 2016 05047
(151) 18/07/2016
(732) Asociaţia Societatea de Nutriţie din
România, B-dul Independenţei nr. 1,
judeţul Iaşi, , Iaşi ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale.

(540)

(210) M 2016 05048
(151) 18/07/2016
(732) S.C. PROP HOUSE S.R.L., Şos.
Bucureşti - Tîrgovişte 290, judeţul
Ilfov, , BUFTEA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

SNRO SOCIETATEA de NUTRIŢIE din
ROMÂNIA
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1925C), verde deschis (pantone
375C), verde închis (pantone 356C),
bej

PROP HOUSE MOVIE AND THEATRE
(531) Clasificare Viena:120109; 270501;

(531) Clasificare Viena:050713; 050722;
240105; 260115; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivipentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
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pentru iluminat; lumânări şi fitile pentru
iluminat.
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgentă; turbine
pentru generarea de energie; surse de energie
electrică (generatoare); generatoare acţionate
cu energie solară; aparate de alimentare cu
energie (generatoare); maşini generatoare de
energie electrică continuă; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave; palete
de turbină pentru generarea de energie;
cuplaje de transmisie de energie pentru
ambarcaţiuni; cuplaje de transmisie de energie
pentru maşini; motoare cu combustie internă
pentru producerea energiei; cuplaje de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
furtunuri (nemetalice) pentru transferul
energiei hidraulice la maşini (părţi
componente); 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); maşini şi
maşini unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate de
vânzare.
9 Contoare de energie; regulatoare de energie;
amplificatoare de energie electrică; analizoare

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05009
(151) 18/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
StrongTIN

(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); uleiuri
pentru iluminat; fitiluri pentru iluminat;
combustibili pentru iluminat; ceară pentru
iluminat; hârtie pentru iluminat; seu pentru
iluminat; butan folosit la iluminat; gaze
utilizate la iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; combustibili şi materiale pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe
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transformarea radiaţiei solare în energie
electrică; surse electrice de energie electrică
de curent alternativ (c.a.) şi curent continuu
(c.c.); aviziere iluminate; indicatoare
iluminate; baterii pentru iluminat; panouri
publicitare iluminate; indicatoare de ieşire
iluminate; balast pentru dispozitive de
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
fotografie; aparate de telecomandă pentru
iluminat; aparate de control pentru circulaţie
(iluminat); balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat; dispozitive de iluminat pentru
camere obscure fotografice; limitatoare de
curent pentru corpuri electrice de iluminat;
tuburi cu descărcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat; fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranţă; aparate şi
instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice,
fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetică, discuri acustice; discuri compacte,
DVD-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.
11 Lampi alimentate cu energie solara;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de caldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de ventilaţie alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; instalaţii de încălzire

de energie electrică; distribuitoare de energie
electrică; acumulatori pentru energie
fotovoltaică; dispozitive pentru controlul
energiei; radiouri alimentate cu energie solară;
invertoare pentru alimentarea cu energie;
intrerupatoare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentate cu energie
solară; aparate pentru controlul energiei
electrice; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; aparate de alimentare cu
energie continuă; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; cutii pentru
alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; fire de
alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie 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; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; dispozitive electrice de comanda
pentru gestiunea energiei; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
transformarea 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
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iluminat cu infraroşu; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; lămpi de iluminat pentru
proiectoare; lămpi de iluminat pentru acvarii;
dispozitive de iluminat pentru grădină; corpuri
suspendate de iluminat fluorescent; filtre
pentru dispozitive de iluminat; filtre pentru
aparate de iluminat; instalaţii de iluminat
pentru iazuri; aparate de iluminat şi
reflectoare; accesorii de iluminat pentru
exterior; aparate de iluminat pentru vehicule;
lămpi cu neon pentru iluminat; sisteme de
iluminat de urgenţă; 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; aparate de
iluminat electrice de interior; lămpi de
buzunar portabile (pentru iluminat); aparate de
iluminat cu ecran plat; globuri cu oglinzi
(accesorii de iluminat); instalaţii de iluminat
pentru vehicule aeriene; corpuri de iluminat
fluorescent pentru interior; tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat; aparate de
iluminat cu fibră electrică; lămpi cu arc
(corpuri de iluminat); corpuri de iluminat de
uz casnic; aparate de iluminat fixabile pe
tavan; filtre colorate pentru aparate de
iluminat; instalaţii de iluminat cu fibră optică;
instalaţii de iluminat de uz comercial; seturi
decorative de iluminat pe gaz; instalaţii pentru
iluminatul pomilor de Crăciun; iluminat cu
lămpi cu descărcare în gaze; instalaţii de
iluminat pentru pomul de Crăciun; corpuri de
iluminat pentru situaţii de urgenţă; accesorii
pentru iluminat electric fluorescent pentru
interior; aparate de iluminat cu diode
luminescente (LED); aparate de iluminat care
încorporează fibre optice; instalaţii de
iluminat cu diode electroluminescente
(leduri); reflectoare pentru corpuri de iluminat
la scară mare; accesorii pentru intalaţii de
iluminat cu raze infraroşii; accesorii pentru

alimentate cu energie solară; aparate de
stocare a energiei solare utilizate pentru
încalzire; iluminat stradal (corpuri de
iluminat); difuzoare (iluminat); lanterne de
iluminat; lămpi de iluminat; accesorii de
iluminat; elemente de iluminat; aparate de
iluminat; dispozitive de iluminat; sine pentru
iluminat (aparate de iluminat); lanterne pentru
iluminat; structuri de iluminat; iluminat de
siguranţă; stâlpi de iluminat; corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv; becuri de
iluminat; corpuri de iluminat; instalaţii de
iluminat; iluminat pentru expoziţii (corpuri de
iluminat); proiectoare de iluminat; tuburi
luminoase pentru iluminat; tuburi de iluminat
fluorescente; corpuri de iluminat
încandescent; lămpi pentru iluminat festiv;
filamente de magneziu (iluminat); plafoniere
(corpuri de iluminat); instalaţii pentru iluminat
stradal; aparate de iluminat fluorescente;
instalaţii de iluminat electrice; ornamente
pentru iluminat (accesorii); accesorii electrice
de iluminat; tuburi luminoase pentru iluminat;
stalpi mobili pentru iluminat; butoane de
comanda iluminate; spoturi pentru iluminatul
casnic; accesorii pentru iluminatul electric;
iluminat pentru stative pentru partituri; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru exterior; corpuri de iluminat pentru
interior; aparate decorative electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat pentru exterior;
obiecte de iluminat cu flanşă; accesorii pentru
corpuri de iluminat; corpuri de iluminat pentru
automobile; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat de urgenţă;
instalaţii de iluminat de urgenţă; lămpi de
iluminat pentru exterior; aparate şi instalaţii
de iluminat; dispozitive de iluminat pentru
motociclete; transformatoare pentru corpuri de
iluminat; instalaţii de iluminat pentru filmări;
aparate de iluminat pentru filmari; aplice
(corpuri electrice de iluminat); corpuri de
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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; ansambluri de
iluminat cu leduri pentru firme luminoase;
dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled); sisteme
de iluminat de siguranţă acţionate prin celule
fotoelectrice; sine suspendate (nu electrice)
pentru corpuri electrice de iluminat; instalaţii
de iluminat destinate utilizării la sisteme de
securitate; filtre pentru utilizare cu aparatură
şi dispozitive de iluminat; instalaţii de
iluminat fluorescente în caz de urgenţă, care
funcţionează pe baterii; instalaţii de iluminat
incandescente în caz de urgenţă, care
funcţioneaza pe baterii; acoperiri de sticlă sub
formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare; aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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 plăţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
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; întreţinere de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; service
la 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;
instalare de sisteme de iluminat; instalare de
instalaţii de iluminat; reparare de aparate de
iluminat; reparaţii sau întreţinere de aparate de
iluminat electrice; servicii consultative privind
instalarea de aparate 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; construcţii; reparaţii;
servicii de instalaţii.
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
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naturale; proiectare de sisteme de iluminat;
proiectare de utilaje specializate folosite la
fabricarea echipamentelor de iluminat;
planificare tehnică şi managementul
proiectelor tehnice pentru dezvoltarea de
echipamente de iluminat; 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.

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
finanţate pentru achiziţia în rate sau prin
închiriere); tratament de materiale.
42 Audit în domeniul energiei; cercetare 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;
servicii de inginerie privind sistemele de
alimentare cu energie; consultanţă tehnologică
în domeniile producţiei şi utilizării de 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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05050
(151) 18/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
MasterTIN
(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); uleiuri
pentru iluminat; fitiluri pentru iluminat;
combustibili pentru iluminat; ceară pentru
iluminat; seu pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; butan folosit la iluminat; gaze
utilizate la iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; combustibili şi materiale pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
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pentru iluminat; 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.
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgenţă; turbine
pentru generarea de energie; surse de energie
electrică (generatoare); generatoare acţionate
cu energie solară; aparate de alimentare cu
energie (generatoare); maşini generatoare de
energie electrică continuă; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave; palete
de turbină pentru generarea de energie;
cuplaje de transmisie de energie pentru
ambarcaţiuni; cuplaje de transmisie de energie
pentru maşini; motoare cu combustie internă
pentru producerea energiei; cuplaje de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
furtunuri (nemetalice) pentru transferul
energiei hidraulice la maşini (părţi
componente); 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); maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);

instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vanzare.
9 Regulatoare de energie; contoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; radiouri alimentate cu
energie solară; invertoare pentru alimentarea
cu energie; întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentate cu energie
solară; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; aparate de alimentare cu
energie continuă; maşini pentru distribuţia
energiei electrice; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; cutii pentru
alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; fire de
alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; sisteme
electronice de control al energiei; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
unitati 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; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice; colectoare de
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colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de caldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de ventilaţie alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; instalaţii de încălzire
alimentate cu energie solară; aparate de
stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire; difuzoare (iluminat); iluminat
stradal (corpuri de iluminat); lanterne de
iluminat; lămpi de iluminat; accesorii de
iluminat; elemente de iluminat; aparate de
iluminat; dispozitive de iluminat; şine pentru
iluminat (aparate de iluminat); lanterne pentru
iluminat; structuri de iluminat; iluminat de
siguranţă; stălpi de iluminat; corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv; becuri de
iluminat; corpuri de iluminat; instalaţii de
iluminat; proiectoare de iluminat; iluminat
pentru expoziţii (corpuri de iluminat); tuburi
de iluminat fluorescente; tuburi luminoase
pentru iluminat; corpuri de iluminat
incandescent; lămpi pentru iluminat festiv;
plafoniere (corpuri de iluminat); filamente de
magneziu (iluminat); instalaţii pentru iluminat
stradal; aparate de iluminat fluorescente;
instalaţii de iluminat electrice; tuburi
luminoase pentru iluminat; stâlpi mobili
pentru iluminat; ornamente pentru iluminat
(accesorii); accesorii electrice de iluminat;
butoane de comandă iluminate; spoturi pentru
iluminatul casnic; accesorii pentru iluminatul
electric; corpuri de iluminat pentru exterior;
iluminat pentru staţive pentru partituri; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru interior; aparate decorative electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat pentru exterior;
obiecte de iluminat cu flanşă; aparate de
iluminat pentru vehicule; corpuri de iluminat
pentru automobile; accesorii pentru corpuri de
iluminat; aparate de iluminat de urgenţă;
instalaţii de iluminat de urgenţă; lămpi de
iluminat pentru exterior; aparate şi instalaţii

energie solară pentru generare de electricitate;
aparate şi instalaţii fotovoltaice pentru
generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; aparate şi
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară; surse electrice de energie
electrică de curent alternativ (c.a.) şi curent
continuu (c.c.); aviziere iluminate; indicatoare
iluminate; baterii pentru iluminat; panouri
publicitare iluminate; indicatoare de ieşire
iluminate; balast pentru dispozitive de
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
fotografie; aparate de telecomandă pentru
iluminat; aparate de control pentru circulaţie
(iluminat); balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat; dispozitive de iluminat pentru
camere obscure fotografice; limitatoare de
curent pentru corpuri electrice de iluminat;
tuburi cu descărcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat; fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranţă; aparate şi
instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice,
fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetică, discuri acustice; discuri compacte,
DVD-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.
11 Lămpi alimentate cu energie solară;
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iluminat care încorporează fibre optice;
i n s t a l a ţ i i d e i l u mi n a t c u d i o d e
electroluminescente (leduri); reflectoare
pentru corpuri de iluminat la scară mare;
accesorii pentru intalaţii de iluminat cu raze
infraroşii; 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
proiecteaza lumina în sus; ansambluri de
iluminat cu leduri pentru firme luminoase;
dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (OLED); filtre
pentru utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate
utilizarii la sisteme de securitate; şine
suspendate (nu electrice) pentru corpuri
electrice de iluminat; sisteme de iluminat de
siguranţă acţionate prin celule fotoelectrice;
acoperiri de sticlă sub formă de accesorii
pentru corpurile de iluminat solare; instalaţii
de iluminat incandescente în caz de urgenţă,
care functionează pe baterii; instalaţii de
iluminat fluorescente în caz de urgenţă, care
funcţionează pe baterii; aparate de iluminat,
de încălzit, de producere a vaporilor, de
coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
36 Evaluarea financiara 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; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
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 iluminat; dispozitive de iluminat pentru
motociclete; transformatoare pentru corpuri de
iluminat; instalaţii de iluminat pentru filmări;
aparate de iluminat pentru filmări; aplice
(corpuri electrice de iluminat); corpuri de
iluminat cu infraroşu; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; lămpi de iluminat pentru
proiectoare; lămpi de iluminat pentru acvarii;
dispozitive de iluminat pentru grădină; corpuri
suspendate de iluminat fluorescent; filtre
pentru dispozitive de iluminat; filtre pentru
aparate de iluminat; instalaţii de iluminat
pentru iazuri; aparate de iluminat şi
reflectoare; accesorii de iluminat pentru
exterior; aparate de iluminat pentru vehicule;
lămpi cu neon pentru iluminat; sisteme de
iluminat de urgenţă; 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; aparate de
iluminat electrice de interior; lămpi de
buzunar portabile (pentru iluminat); aparate de
iluminat cu ecran plat; globuri cu oglinzi
(accesorii de iluminat); instalaţii de iluminat
pentru vehicule aeriene; corpuri de iluminat
fluorescent pentru interior; tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat; aparate de
iluminat cu fibra electrică; lămpi cu arc
(corpuri de iluminat); corpuri de iluminat de
uz casnic; aparate de iluminat fixabile pe
tavan; filtre colorate pentru aparate de
iluminat; instalaţii de iluminat de uz
comercial; instalaţii de iluminat cu fibră
optică; seturi decorative de iluminat pe gaz;
instalaţii pentru iluminatul pomilor de
Crăciun; instalaţii de iluminat pentru pomul de
Crăciun; corpuri de iluminat pentru situaţii de
urgenţă; iluminat cu lămpi cu descărcare în
gaze; accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior; aparate de iluminat
cu diode luminescente (lLED); aparate de
40
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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 a echipamentelor
de generare a energiei (cu excepţia celor
finanţate pentru achiziţia în rate sau prin
închirierea); tratament de materiale.
42 Audit în domeniul energiei; cercetare 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;
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; servicii tehnice în
domeniul producţiei de energie electrică şi
gaze naturale; asistenţă tehnică în legatură cu
măsuri de economisire a energiei; 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,

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 şi întreţinere de
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
de aparate şi 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;
instalare de sisteme de iluminat; reparare de
aparate de iluminat; instalare de instalaţii de
iluminat; reparaţii sau întreţinere de aparate de
iluminat electrice; servicii consultative privind
instalarea de aparate 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; construcţii; reparaţii;
servicii de instalaţii.
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
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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; proiectare de sisteme de iluminat;
proiectare de utilaje specializate folosite la
fabricarea echipamentelor de iluminat;
planificare tehnică şi managementul
proiectelor tehnice pentru dezvoltarea de
echipamente de iluminat; 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.

(210) M 2016 05049
(151) 18/07/2016
(732) S.C. BICICLETA CU TALENT
S.R.L., B-dul Decebal, bl. A1, sc. B,
et. 7, ap. 23, judeţul Hunedoara, ,
DEVA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

Bicicleta cu Talent

(540)

(531) Clasificare Viena:030716; 050320;
050520; 080107; 1903; 270512;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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neregenerabile; energie electrică din surse
regenerabile; lumânări (iluminat); uleiuri
pentru iluminat; fitiluri pentru iluminat;
combustibili pentru iluminat; ceară pentru
iluminat; seu pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; butan folosit la iluminat; gaze
utilizate la iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; combustibili şi materiale pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitile pentru
iluminat.
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgenţă; turbine
pentru generarea de energie; surse de energie
electrica (generatoare); generatoare acţionate
cu energie solară; aparate de alimentare cu
energie (generatoare); maşini generatoare de
energie electrică continuă; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave; palete
de turbină pentru generarea de energie;
cuplaje de transmisie de energie pentru
ambarcaţiuni; cuplaje de transmisie de energie
pentru maşini; motoare cu combustie internă
pentru producerea energiei; cuplaje de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
furtunuri (nemetalice) pentru transferul
energiei hidraulice la maşini (părţi
componente); instalaţii hidroelectrice pentru
producerea energiei electrice (centrale
hidroelectrice); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; transmisii de energie (altele decât

(210) M 2016 05024
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
lEsc-urban, contemporan, romanesc
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05051
(151) 18/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
myTIN
(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
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cele pentru vehicule terestre); 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); maşini şi maşini
unelte; motoare (cu excepţia motoarelor
pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre); instrumente agricole
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate de vânzare.
9 Regulatoare de energie; contoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; radiouri alimentate cu
energie solară; invertoare pentru alimentarea
cu energie; întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentate cu energie
solară; aparate pentru controlul energiei
electrice; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; aparate de alimentare cu
energie continuă; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; cutii pentru
alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; fire de
alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; 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; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comanda pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice; colectoare de
energie solarş 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.); aviziere iluminate; indicatoare
iluminate; baterii pentru iluminat; panouri
publicitare iluminate; indicatoare de ieşire
iluminate; balast pentru dispozitive de
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
fotografie; aparate de telecomandă pentru
iluminat; aparate de control pentru circulaţie
(iluminat); balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat; dispozitive de iluminat pentru
camere obscure fotografice; limitatoare de
curent pentru corpuri electrice de iluminat;
tuburi cu descărcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat; fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranţă; 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,
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partituri; corpuri de iluminat pentru exterior;
corpuri de iluminat pentru interior; corpuri de
iluminat de siguranţă; instalaţii de iluminat
pentru exterior; aparate decorative electrice de
iluminat; obiecte de iluminat cu flansa;
corpuri de iluminat pentru automobile; aparate
de iluminat pentru vehicule; aparate de
iluminat de urgenţă; accesorii pentru corpuri
de iluminat; instalaţii de iluminat de urgenţă;
lămpi de iluminat pentru exterior; dispozitive
de iluminat pentru motociclete; aparate şi
instalaţii de iluminat; transformatoare pentru
corpuri de iluminat; instalaţii de iluminat
pentru filmări; aparate de iluminat pentru
filmări; aplice (corpuri electrice de iluminat);
corpuri de iluminat cu infraroşu; dispozitive
de iluminat pentru vitrine; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; lămpi de iluminat pentru
acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; dispozitive de iluminat pentru
grădină; filtre pentru dispozitive de iluminat;
filtre pentru aparate de iluminat; instalaţii de
iluminat pentru iazuri; aparate de iluminat şi
reflectoare; accesorii de iluminat pentru
exterior; aparate de iluminat pentru vehicule;
aparate de iluminat pentru vehicule; lămpi cu
neon pentru iluminat; sisteme de iluminat de
urgenţă; difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalaţiile de iluminat; lumini led
pentru iluminatul public; difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat; aparate de iluminat electrice de
interior; aparate de iluminat cu ecran plat;
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat);
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat);
instalaţii de iluminat pentru vehicule aeriene;
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior;
tuburi cu descărcări electrice pentru iluminat;
aparate de iluminat cu fibră electrică; lămpi cu
arc (corpuri de iluminat); corpuri de iluminat
de uz casnic; aparate de iluminat fixabile pe
tavan; filtre colorate pentru aparate de

transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetică, discuri acustice; discuri compacte,
dvd-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.
11 Lămpi alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de caldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de ventilaţie alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; instalaţii de încălzire
alimentate cu energie solară; aparate de
stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire; difuzoare (iluminat); iluminat
stradal (corpuri de iluminat); lanterne de
iluminat; lămpi de iluminat; accesorii de
iluminat; elemente de iluminat; aparate de
iluminat; dispozitive de iluminat; şine pentru
iluminat (aparate de iluminat); lanterne pentru
iluminat; structuri de iluminat; iluminat de
siguranţă; stâlpi de iluminat; corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv; becuri de
iluminat; corpuri de iluminat; instalaţii de
iluminat; proiectoare de iluminat; iluminat
pentru expoziţii (corpuri de iluminat); tuburi
de iluminat fluorescente; corpuri de iluminat
incandescent; tuburi luminoase pentru
iluminat; plafoniere (corpuri de iluminat);
lămpi pentru iluminat festiv; filamente de
magneziu (iluminat); instalaţii pentru iluminat
stradal; aparate de iluminat fluorescente;
instalaţii de iluminat electrice; tuburi
luminoase pentru iluminat; stâlpi mobili
pentru iluminat; ornamente pentru iluminat
(accesorii); accesorii electrice de iluminat;
butoane de comandă iluminate; spoturi pentru
iluminatul casnic; accesorii pentru iluminatul
electric; iluminat pentru stative pentru
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iluminat; instalaţii de iluminat de uz
comercial; seturi decorative de iluminat pe
gaz; instalaţii de iluminat cu fibră optică;
instalaţii pentru iluminatul pomilor de
Crăciun; instalaţii de iluminat pentru pomul de
Crăciun; iluminat cu lămpi cu descărcare în
gaze; corpuri de iluminat pentru situaţii de
urgenţă; accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior; aparate de iluminat
cu diode luminescente (led); aparate de
iluminat care încorporează fibre optice;
i n s t a l a ţ i i d e i l u mi n a t c u d i o d e
electroluminescente (leduri); reflectoare
pentru corpuri de iluminat la scară mare;
accesorii pentru intalaţii de iluminat cu raze
infraroşii; 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; dispozitive de
iluminat cu diode electroluminiscente
organice (oled); ansambluri de iluminat cu
leduri pentru firme luminoase; şine suspendate
(nu electrice) pentru corpuri electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate; filtre pentru
utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; sisteme de iluminat de siguranţă
acţionate prin celule fotoelectrice; acoperiri de
sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare; instalaţii de iluminat
incandescente în caz de urgenţă, care
funcţionează pe baterii; instalaţii de iluminat
fluorescente în caz de urgenţă, care
functionează pe baterii; aparate de iluminat,
de încălzit, de producere a vaporilor, de
coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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 plăţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
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;
instalare de sisteme de iluminat; instalare de
instalaţii de iluminat; reparare de aparate de
iluminat; reparaţii sau întreţinere de aparate de
iluminat electrice; servicii consultative privind
instalarea de aparate 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; construcţii; reparaţii;
servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Depozitarea energiei electrice; distribuţia
de energie; stocarea energiei electrice;
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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;
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; proiectare de sisteme de iluminat;
proiectare de utilaje specializate folosite la
fabricarea echipamentelor de iluminat;
planificare tehnică şi managementul
proiectelor tehnice pentru dezvoltarea de
echipamente de iluminat; 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.

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 electrice; 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; 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
finanţate pentru achiziţie în rate sau prin
închiriere); tratament de materiale.
42 Audit în domeniul energiei; cercetare 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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05025
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05026
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

creart - CREATIE, ARTA SI TRADITIE
BUCURESTI

Toamna in bucate

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05052
(151) 18/07/2016
(732) R O M C O N S U L T I N G
INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Gheţarilor, nr. 15, et. 5, birou 5, sector
1, 014106, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05027
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

EL CAPITAN
Zilele Bucurestiului
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

˜˜˜˜˜˜˜
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iluminat.
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgenţă; turbine
pentru generarea de energie; surse de energie
electrica (generatoare); generatoare acţionate
cu energie solară; aparate de alimentare cu
energie (generatoare); maşini generatoare de
energie electrică continuă; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave; palete
de turbină pentru generarea de energie;
cuplaje de transmisie de energie pentru
ambarcaţiuni; cuplaje de transmisie de energie
pentru maşini; motoare cu combustie internă
pentru producerea energiei; cuplaje de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
furtunuri (nemetalice) pentru transferul
energiei hidraulice la maşini (părţi
componente); instalaţii hidroelectrice pentru
producerea energiei electrice (centrale
hidroelectrice); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; transmisii de energie (altele decât
cele pentru vehicule terestre); 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); maşini şi maşini
unelte; motoare (cu excepţia motoarelor
pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre); instrumente agricole
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate de vânzare.
9 Regulatoare de energie; contoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;

servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05053
(151) 18/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
TINapp
(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); uleiuri
pentru iluminat; fitiluri pentru iluminat;
combustibili pentru iluminat; ceară pentru
iluminat; seu pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; butan folosit la iluminat; gaze
utilizate la iluminat; lumânări şi fitiluri pentru
iluminat; combustibili şi materiale pentru
iluminat; gaze utilizate ca mijloace de
iluminat; lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat; uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitile pentru
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transformarea radiaţiei solare în energie
electrică; surse electrice de energie electrică
de curent alternativ (c.a.) şi curent continuu
(c.c.); aviziere iluminate; indicatoare
iluminate; baterii pentru iluminat; panouri
publicitare iluminate; indicatoare de ieşire
iluminate; balast pentru dispozitive de
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
fotografie; aparate de telecomandă pentru
iluminat; aparate de control pentru circulaţie
(iluminat); balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat; dispozitive de iluminat pentru
camere obscure fotografice; limitatoare de
curent pentru corpuri electrice de iluminat;
tuburi cu descărcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat; fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranţă; aparate şi
instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice,
fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetică, discuri acustice; discuri compacte,
dvd-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.
11 Lămpi alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de caldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de ventilaţie alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; instalaţii de încălzire

distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; radiouri alimentate cu
energie solară; invertoare pentru alimentarea
cu energie; întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentate cu energie
solară; aparate pentru controlul energiei
electrice; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; aparate de alimentare cu
energie continuă; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; cutii pentru
alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; fire de
alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; 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; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comanda pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice; colectoare de
energie solarş 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
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corpuri de iluminat cu infraroşu; dispozitive
de iluminat pentru vitrine; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; lămpi de iluminat pentru
acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; dispozitive de iluminat pentru
grădină; filtre pentru dispozitive de iluminat;
filtre pentru aparate de iluminat; instalaţii de
iluminat pentru iazuri; aparate de iluminat şi
reflectoare; accesorii de iluminat pentru
exterior; aparate de iluminat pentru vehicule;
lămpi cu neon pentru iluminat; sisteme de
iluminat de urgenţă; difuzoare de iluminat sub
formă de piese pentru instalaţiile de iluminat;
lumini led pentru iluminatul public; difuzoare
de iluminat sub formă de piese pentru
aparatele de iluminat; aparate de iluminat
electrice de interior; aparate de iluminat cu
ecran plat; lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat); globuri cu oglinzi (accesorii de
iluminat); instalaţii de iluminat pentru
vehicule aeriene; corpuri de iluminat
fluorescent pentru interior; tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat; aparate de
iluminat cu fibră electrică; lămpi cu arc
(corpuri de iluminat); corpuri de iluminat de
uz casnic; aparate de iluminat fixabile pe
tavan; filtre colorate pentru aparate de
iluminat; instalaţii de iluminat de uz
comercial; seturi decorative de iluminat pe
gaz; instalaţii de iluminat cu fibră optică;
instalaţii pentru iluminatul pomilor de
Crăciun; instalaţii de iluminat pentru pomul de
Crăciun; iluminat cu lămpi cu descărcare în
gaze; corpuri de iluminat pentru situaţii de
urgenţă; accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior; aparate de iluminat
cu diode luminescente (led); aparate de
iluminat care încorporează fibre optice;
i n s t a l a ţ i i d e i l u mi n a t c u d i o d e
electroluminescente (leduri); reflectoare
pentru corpuri de iluminat la scară mare;
accesorii pentru intalaţii de iluminat cu raze

alimentate cu energie solară; aparate de
stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire; difuzoare (iluminat); iluminat
stradal (corpuri de iluminat); lanterne de
iluminat; lămpi de iluminat; accesorii de
iluminat; elemente de iluminat; aparate de
iluminat; dispozitive de iluminat; şine pentru
iluminat (aparate de iluminat); lanterne pentru
iluminat; structuri de iluminat; iluminat de
siguranţă; stâlpi de iluminat; corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv; becuri de
iluminat; corpuri de iluminat; instalaţii de
iluminat; proiectoare de iluminat; iluminat
pentru expoziţii (corpuri de iluminat); tuburi
de iluminat fluorescente; corpuri de iluminat
incandescent; tuburi luminoase pentru
iluminat; plafoniere (corpuri de iluminat);
lămpi pentru iluminat festiv; filamente de
magneziu (iluminat); instalaţii pentru iluminat
stradal; aparate de iluminat fluorescente;
instalaţii de iluminat electrice; tuburi
luminoase pentru iluminat; stâlpi mobili
pentru iluminat; ornamente pentru iluminat
(accesorii); accesorii electrice de iluminat;
butoane de comandă iluminate; spoturi pentru
iluminatul casnic; accesorii pentru iluminatul
electric; iluminat pentru stative pentru
partituri; corpuri de iluminat pentru exterior;
corpuri de iluminat pentru interior; corpuri de
iluminat de siguranţă; instalaţii de iluminat
pentru exterior; aparate decorative electrice de
iluminat; obiecte de iluminat cu flansa;
corpuri de iluminat pentru automobile; aparate
de iluminat pentru vehicule; aparate de
iluminat de urgenţă; accesorii pentru corpuri
de iluminat; instalaţii de iluminat de urgenţă;
lămpi de iluminat pentru exterior; dispozitive
de iluminat pentru motociclete; aparate şi
instalaţii de iluminat; transformatoare pentru
corpuri de iluminat; instalaţii de iluminat
pentru filmări; aparate de iluminat pentru
filmări; aplice (corpuri electrice de iluminat);
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infraroşii; 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; dispozitive de
iluminat cu diode electroluminiscente
organice (oled); ansambluri de iluminat cu
leduri pentru firme luminoase; şine suspendate
(nu electrice) pentru corpuri electrice de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate; filtre pentru
utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; sisteme de iluminat de siguranţă
acţionate prin celule fotoelectrice; acoperiri de
sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare; instalaţii de iluminat
incandescente în caz de urgenţă, care
funcţionează pe baterii; instalaţii de iluminat
fluorescente în caz de urgenţă, care
functionează pe baterii; aparate de iluminat,
de încălzit, de producere a vaporilor, de
coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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 plăţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
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;
instalare de sisteme de iluminat; instalare de
instalaţii de iluminat; reparare de aparate de
iluminat; reparaţii sau întreţinere de aparate de
iluminat electrice; servicii consultative privind
instalarea de aparate 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; construcţii; reparaţii;
servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Depozitarea energiei electrice; distribuţia
de energie; 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 electrice; 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
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despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale; proiectare de sisteme de iluminat;
proiectare de utilaje specializate folosite la
fabricarea echipamentelor de iluminat;
planificare tehnică şi managementul
proiectelor tehnice pentru dezvoltarea de
echipamente de iluminat; 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.

generatoare de energie; producere de energie
de către centrale nucleare; producere de
energie de către centrale electrice; 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
finanţate pentru achiziţie în rate sau prin
închiriere); tratament de materiale.
42 Audit în domeniul energiei; cercetare 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
legătură 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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05029
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Opera Grand Gala
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05054
(151) 18/07/2016
(732) ARSAT INDUSTRIE S.R.L., Strada
601, nr. 53, judeţul Arad, , PECICA
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05056
(151) 18/07/2016
(732) S.C. OCEANUL INDIAN S.R.L.,
Str. Belgrad nr. 5, et. 1, ap. 4, sector 1,
011804, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ARSAT INDUSTRIE
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, negru

galben,

(531) Clasificare Viena:240701; 240723;
270501; 290114;

Night market by Chef Foar

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Confecţii metalice de precizie.
31 Seminţe; cereale (neprocesate).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
40 Servicii de frezare; strunjire; danturare;
rectificare; găurire adâncă; marcare;
echilibrare dinamică controlată; debitare cu
fierăstrău; debitare plasmă şi oxigaz; debitare
laser; indoire; sudură; tratamentele de
suprafaţă; producţia de energie.
42 Controlul calităţii.

(531) Clasificare Viena:130109; 130110;
270502; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05057
(151) 18/07/2016
(732) S.C. OCEANUL INDIAN S.R.L.,
Str. Belgrad nr. 5, et. 1, ap. 4, sector 1,
011804, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05012
(151) 18/07/2016
(732) RAZVAN IOAN-GEORGE, Str.
Deportaţii din Bărăgani nr. 27, bl. 27,
et. 4, ap. 18, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
EXPERIENCE ENTERTAINMENT
(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 de
servicii şi produse prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoasca şi să le achiziţioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii; informaţii comerciale şi sfaturi
pentru consumatori, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă în afaceri.
41 Agenţii de bilete şi servicii ale agenţiilor
de bilete (divertisment), servicii de rezervare
şi vânzare de bilete pentru diferite
evenimente, divertisment, activităţi culturale.

Chef Foa
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

55

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 18/07/2016

(210) M 2016 05013
(151) 18/07/2016
(732) BALANICA FLORIN-IOAN, Str.
Oituz nr. 69, Judeţul Ilfov, ,
BRĂNEŞTI ROMANIA

calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(540)

(210) M 2016 05020
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

THE ROMANIAN LIFESTYLE
MEDICINE ORGANIZATION
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţe pentru oameni sau
animale.

(540)
Copacul cu carti
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05019
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Etnorama
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
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clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 05021
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Bucharest Green Sounds Festival

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 05023
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Festivalul de teatru - Dell Arte

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 05022
(151) 18/07/2016
(732) CREART - CENTRUL DE
CREATIE, ARTA SI TRADITIE
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Natura Fest

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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ERAT{

La depozitele M2016/04572 Õi M2016/04573, publicate în data de
06.07.2016 Õi depozitele M2016/04788, M2016/04789, M2016/4790,
M2016/04791 Õi M2016/04792, publicate în data de 15.07.2016 în urma unor
preciz|ri transmise de c|tre solicitant clasa 42 este urm|toarea:
Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice, precum Õi servicii de cercetare Õi de creaÛie,
referitoare la acestea; servicii de analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a programelor de calculator.

ERAT{

La depozitul M 2016/04910 din 13.07.2016, solicitant Banca Comerciala Romana
SA, publicat în data de 20.07.2016, dintr-o eroare material| denumirea m|rcii a fost
scris| greÕit.
Corect| este: acum - pentru - maine.

