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Cereri M|rci publicate în 26.07.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 04859 19/07/2016 TWINKLE STAR S.R.L. TWINKLE STAR

2 M 2016 05058 19/07/2016 RUS EMIL-CRISTIAN SAREA TRANSILVANIEI

3 M 2016 05060 19/07/2016 S.C. LAROPHARM S.R.L. Laropharm INDUSTRIE
FARMACEUTICA Aproape de
tine!

4 M 2016 05061 19/07/2016 S.C. ESSENSYS SOFTWARE
S.R.L.

Academia de Software

5 M 2016 05062 19/07/2016 S.C. ANNE ORIENT TRADING
S.R.L.

GOSPODAR

6 M 2016 05063 19/07/2016 SADEK ELECTRONIC COMPANY
S.R.L.

TELECOMANDA UNIVERSALA
SADEK

7 M 2016 05064 19/07/2016 SANITO DISTRIBUTION S.R.L. Sanito

8 M 2016 05065 19/07/2016 FLY GO VOYAGER S.R.L. Fly Go

9 M 2016 05066 19/07/2016 BOGATU COSMIN-ION
PETRE DRAGOS-ROMEO
MATEESCU DRAGOS-MARIUS
SAMSONIC DAN
LOBODA ALIN-DUMITRU

WHISKY FEST

10 M 2016 05067 19/07/2016 S.C. FARMA CLASS INDUSTRY
S.R.L.

Visiofort

11 M 2016 05068 19/07/2016 POPESCU BOGDAN-ANDREI
POPESCU RAZVAN-ALEXANDRU

P|p|m

12 M 2016 05069 19/07/2016 S.C. PERFORMAX TOTAL
INVEST S.R.L.

HAND MADE Vittoria CAFFE
COFFEE ROASTERS

13 M 2016 05070 19/07/2016 S.C. PERFORMAX TOTAL
INVEST S.R.L.

Pravalia de cafea a drop of
happiness in a cup

14 M 2016 05072 19/07/2016 S.C. ONIX PANIFICATIE S.R.L. ONIX PANIFICATIE S.R.L.

15 M 2016 05073 19/07/2016 SANDU DANUT ANONYMOUS

16 M 2016 05074 19/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

PowerTIN
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17 M 2016 05075 19/07/2016 NICULESCU VALENTIN ATELIERUL DE TUNS

18 M 2016 05076 19/07/2016 KOSORUS IUDITA-MARIA
POP FLORIN

AVENUE DES ROSES Boutique

19 M 2016 05077 19/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

ChargeTIN

20 M 2016 05078 19/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINergy

21 M 2016 05079 19/07/2016 LOUBET CHRISTIAN HEY'LO

22 M 2016 05080 19/07/2016 LOUBET CHRISTIAN HEYAM

23 M 2016 05081 19/07/2016 S.C. DESTINATION UNKNOWN
S.R.L.

Destination Unknown

24 M 2016 05082 19/07/2016 S.C. NORDIC PETFOOD
PRODUCTION S.R.L.

FRITZ CAT

25 M 2016 05083 19/07/2016 S.C. NORDIC PETFOOD
PRODUCTION S.R.L.

NOR DOG

26 M 2016 05084 19/07/2016 S.C. NORDIC PETFOOD
PRODUCTION S.R.L.

NOR CAT

27 M 2016 05085 19/07/2016 S.C. NORDIC PETFOOD
PRODUCTION S.R.L.

FRITZ DOG

28 M 2016 05086 19/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINSmartHome



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 19.07.2016

3

(210) M 2016 04859
(151) 19/07/2016
(732) TWINKLE STAR S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr. 7, bl. A2, sc. A, et. 7, ap.
25, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

TWINKLE STAR

(591) Culori revendicate:galben, gri
  
(531) Clasificare Viena:040505; 270501;

270503; 290112;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; produse de
imprimerie; articole de legătorie; materiale cu
caracter tipografic, fotografii; clişee;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale dentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); publicaţii; material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate şi distribuire de materiale
publicitare; organizarea de târguri şi expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare;
conducerea şi administrarea afacerilor;
asistenţă privind comercializarea produselor şi
serviciilor, în cadrul unui contract de franciza
mai ales în domeniul educaţional; înregistrare
şi ordonare sistematică a datelor în bază de
date; furnizare de informaţii şi consultanţă în
probleme de comerţ şi afaceri; servicii de
extenalizare (asistenţă de afaceri); lucrări de
birou.

41 Educaţie şi activităţi educative, mai ales în
ceea ce priveşte învăţarea şi predarea limbilor
străine; instruire; training şi formare continua;
ateliere de formare, educative şi recreative;
consultanţă profesională referitoare la
educa ţ ie;  administrarea serviciilor
educaţionale; informaţii în domeniul
educaţiei/ educaţional; organizare şi susţinere
de seminarii şi/sau conferinţe; organizare de
concursuri; divertisment; activităţi sportive şi
culturale; furnizare de servicii de traducere şi
interpretarea; servicii de publicare şi publicare
on-line, mai ales în domeniul limbilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05077
(151) 19/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

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

(540)

ChargeTIN

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

4 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;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat;
energie electrică; energie electrică din energie
solară; energie electrică din energie eoliană;
energie electrică din surse regenerabile;
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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.
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); 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); motoare (cu excepţia motoarelor
pentru vehiculele terestre); maşini automate
de vânzare; 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 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; 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; regulatoare de energie; contoare
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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; întrerupă toare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentate cu energie
solară; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; maşini pentru distributia
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
distributie 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 diagnoză
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 descarcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat; fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranţă;
mecanisme pentru aparate cu preplată.
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
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
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iluminat; proiectoare de iluminat; tuburi de
iluminat fluorescente; iluminat pentru
expoziţii (corpuri de iluminat); 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
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 instalatiile 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
descărcari 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; 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;
ins ta la ţ i i  de  i luminat  cu  d iode
electroluminescente (leduri); aparate de
iluminat care încorporează fibre optice;
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED); 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; 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
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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 functionează pe baterii; instalaţii de
iluminat fluorescente în caz de urgenţă, care
functionează pe baterii.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; curtaj de
investiţii financiare în companii de energie;
agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de energie electrică; agenţii pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
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
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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; ambalarea
şi depozitarea mărfurilor; organizarea de
călătorii; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
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;
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
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
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; 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 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05078
(151) 19/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

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

(540)

TINergy

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru
iluminat;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.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
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instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare; 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); 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).
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;
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 continu (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
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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;
mecanisme pentru aparate cu preplată.
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

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; 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
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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; 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;
ins ta la ţ i i  de  i luminat  cu  d iode
electroluminescente (leduri); aparate de
iluminat care încorporează fibre optice;
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED); 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; 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; afaceri
financiare; afaceri monetare; curtaj de
investiţii financiare în companii de energie;
agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de energie electrică; agenţii pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
reparaţii; servicii de instalaţii; instalarea
sistemelor alimentate cu energie solară;
construcţia 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
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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 a 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 electrice;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie; distribuire de energie
pentru încălzirea şi răcirea clădirilor.
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

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;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; 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 legătură cu măsuri de
economisire a energiei; servicii tehnice în
domeniul producţiei de energie electrică şi
gaze naturale; consultanţă pentru serviciile
tehnologice 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
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05058
(151) 19/07/2016
(732) RUS EMIL-CRISTIAN, Str. Liviu

Rebreanu nr. 21, judeţul Cluj, ,
TURDA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)

SAREA TRANSILVANIEI

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

  (531) Clasificare Viena:020120; 050105;
230101; 230125; 240105; 240108;
240109; 290115;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05060
(151) 19/07/2016
(732) S.C. LAROPHARM S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 145 A, judeţul Ilfov, ,
COMUNA BRAGADIRU ROMANIA

(540)

Laropharm INDUSTRIE
FARMACEUTICA Aproape de tine!

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
293C)

  
(531) Clasificare Viena:020701; 020723;

260205; 270501; 290104;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Uleiuri esenţiale; cosmetice.
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare de uz medical;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05085
(151) 19/07/2016
(732) S.C.  NORDIC PETFOOD

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

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

(540)

FRITZ DOG

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05061
(151) 19/07/2016
(732) S.C. ESSENSYS SOFTWARE

S.R.L., Str. Neagoe Vodă nr. 24-26,
bl. III/2, sc. A, ap. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Academia de Software

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:200701; 200702;

270501; 290112;  

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

35 Servicii de consultanţă în domeniul carierei
(altele decât cele cu scop educativ şi de
instruire); servicii de informai comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor;
servicii de consultanţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului;
administrarea resurselor umane şi servicii de
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recrutare.
41 Servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire; instruire
educativă; instruire asistată pe calculator;
servicii specifice instituţiilor de învăţământ;
informaţii referitoare la educaţie; instruire,
consiliere şi examinare educaţională;
firnizarea de instruire online; cursuri de
instruire scrise; orientare profesională
(consiliere în domeniul educaţiei sau
formării); servicii de predare cursuri; cursuri
prin corespondenţă; coordonare de cursuri
prin corespondenţă; organizare de cursuri prin
metode de învăţământ la distanţă; cursuri
remediale; cursuri de calificare şi recalificare;
furnizare de cursuri de pregătire; organizarea
şi susţinerea colocviilor, congreselor,
conferintelor, seminariilor, simpozioanelor;
organizarea şi desfăşurarea de ateliere de
formare, consiliere vocaţională şi dezvoltare
personală; organizarea expozitiilor pentru
scopuri culturale şi educaţionale; organizarea
desfăşurarea examenelor şi testelor
pedagogice/psihopedagogice; compunerea şi
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; furnizarea de publicaţii
electronice; publicarea cărţilor; şcoli; institute;
academii; informaţii în domeniul educaţiei,
furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe Internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05086
(151) 19/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

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

(540)

TINSmartHome

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru
iluminat;energie electrică; energie electrica
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.
7 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; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
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şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
maşini automate de vânzare; 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); 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).
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;
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; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; 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 diagnoză
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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. 
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
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; tuburi de
iluminat fluorescente; iluminat pentru
expoziţii (corpuri de iluminat); 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;
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aparate de iluminat pentru filmări; aplice
(corpuri electrice de iluminat); dispozitive de
iluminat pentru vitrine; corpuri de iluminat cu
infraroşu; 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 pentruvehicule;
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 fibra 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;
ins ta la ţ i i  de  i luminat  cu  d iode
electroluminescente (leduri); aparate de
iluminat care încorporează fibre optice;
aparate de iluminat cu diode luminescente
(led); 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 proiecteaza 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); 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; afaceri
financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare; curtaj de investiţii financiare în
companii de energie; ageţii de colectare a
plăţilor pentru furnizarea de energie electrică;
agenţii pentru colectarea plăţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
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
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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
deiluminat; 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 electric.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; ambalarea
şi depozitarea mărfurilor; organizarea de
călătorii; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
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
electrice; servicii consultative şi informative
privind distribuirea de energie; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor.
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 electrica 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).
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 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
tehnologica a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05062
(151) 19/07/2016
(732) S.C. ANNE ORIENT TRADING

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 92, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GOSPODAR

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:241503; 241508;

260416; 260419; 270511; 290112;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierarie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice; minereuri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
7 Maşini şi masini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje si organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05063
(151) 19/07/2016
(732) S A D E K  E L E C T R O N I C

COMPANY S.R.L., Str. Galata, nr.
55, mansarda, bl. A, ap. 45 (TIP 3M),
Jud.  I l fov,  ,  VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

TELECOMANDA UNIVERSALA
SADEK
  
(531) Clasificare Viena:160104; 160125;

290115;  

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

9 Aparate electrice pentru comutare;
telecomenzi pentru televizoare şi alte aparate
de transmisie a sunetului şi imaginilor;
dispozitive de navigat prin satelit; dispozitive
totalizatoare; aparate pentru intercomunicaţii;
modemuri; aparate electrice; aparate de
teleghidaj; televizoare; antene; aparate şi
instalaţii pentru comanda la distanţă;
transmiţătoare.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; administrarea şi gestiunea
afacerilor comerciale; servicii de
import-export, lanţ de magazine; servicii de
desfacere; prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi
en-detail; aprovizionare pentru terţi;
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii cu scop comercial,

publicitar; dublicitate, prezentarea, difuzarea
şi distribuirea materialelor publicitare, de orie
tip şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
publicitate on-line într-o reţea computerizată
sau prin alte mijloace de comunicaţii; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
Iternet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
toate acestea pentru produsele enumerate în
clasa 9.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05064
(151) 19/07/2016
(732) SANITO DISTRIBUTION S.R.L.,

B-dul 1 Mai, nr. 33, bl. C12, sc. 2, et.
8, ap. 93, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl.C14, Sc. B,
ap.41, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

Sanito
(591) Culori revendicate:alb, albastru, bleu,

verde, mov
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(531) Clasificare Viena:011521; 270507;
290115;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05065
(151) 19/07/2016
(732) FLY GO VOYAGER S.R.L., Str.

Eugen Carada, nr. 5-7, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fly Go

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05074
(151) 19/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

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

(540)

PowerTIN

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat;
energie electrică; energie electrică din energie
solară; energie electrică din energie eoliana;
energie electric a 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; lubrifiant şi; 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); 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); motoare (cu excepţia motoarelor
pentru vehiculele terestre); maşini automate
de vânzare; 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 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare 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; mecanisme pentru
aparate cu preplată; software de calculator;
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
neintreruptă; 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 solara 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 descarcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat; fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranţă;
mecanisme pentru aparate cu preplată;
software de calculator.
11 Lampi alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de caldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de ventilatie alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; instalaţii de încălzire
alimentate cu energie solară; aparate de
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stocare a energiei solare 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; 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 filmari; aplice
(corpuri electrice de iluminat); dispozitive de
iluminat pentru vitrine; corpuri de iluminat cu
infraroşu; 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;
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; 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;
ins ta la ţ i i  de  i luminat  cu  diode
electroluminescente [leduri]; aparate de
iluminat care încorporează fibre optice;
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED); 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
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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); 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; aparate de iluminat,
de încălzit, de producere a vaporilor, de
coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
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 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; reparaţii sau
întreţinere de generatoare de energie electrică;
reparaţii; servicii de instalaţii; afaceri
financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
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
privind repararea sau întreţinerea de instalaţii
de energie nucleara; 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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; ambalarea
şi depozitarea mărfurilor; organizarea de
călătorii; 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
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încălzirea şi răcirea clădirilor; ambalarea şi
depozitarea mărfurilor; organizarea de
călători.
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
regenerabile; servicii de consultanţă privind
generarea de energie electrică; închiriere în
sistem leasing (cu excepţia celor finanţate
pentru achiziţia în rate sau prin închiriere) a
echipamentelor de generare a energiei;
tratament de materiale.
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;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; 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 electrica 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05066
(151) 19/07/2016
(732) BOGATU COSMIN-ION, Str. Dr.

Iacob Felix nr. 41, bl. C2, sc. 2, ap. 43,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PETRE DRAGOS-ROMEO, Aleea
Tohani nr. 1, bl. 30, sc. 1, et. 6, ap. 23,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MATEESCU DRAGOS-MARIUS,
Str. Ruschiţa nr. 63, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) SAMSONIC DAN, Str. Narciselor nr.
1A, Judeţul Ilfov, , DOBROEŞTI
ROMANIA 

(732) LOBODA ALIN-DUMITRU, Şos.
Ştefan cel Mare nr. 60, bl. 41, sc. 2, et.
10, ap. 60, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WHISKY FEST

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05067
(151) 19/07/2016
(732) S.C. FARMA CLASS INDUSTRY

S.R.L., Str. Minca Dumitru nr. 2-4,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Visiofort

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05068
(151) 19/07/2016
(732) POPESCU BOGDAN-ANDREI, Str.

Cremenita nr. 4, bl. B, sc. A, et. 6, ap.
44, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) P O P E S C U
RAZVAN-ALEXANDRU, Str.
Cremenita nr. 4, bl. B, sc. A, et. 6, ap.
44, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Păpăm

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05069
(151) 19/07/2016
(732) S.C. PERFORMAX TOTAL

INVEST S.R.L., Str. Republicii nr.
255, Judeţul Prahova, BĂICOI
ROMANIA 

(540)

HAND MADE Vittoria CAFFE COFFEE
ROASTERS

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05070
(151) 19/07/2016
(732) S.C. PERFORMAX TOTAL

INVEST S.R.L., Str. Republicii nr.
255, Judeţul Prahova, BĂICOI
ROMANIA 

(540)

Pravalia de cafea a drop of happiness in a
cup

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05072
(151) 19/07/2016
(732) S.C. ONIX PANIFICATIE S.R.L.,

Str. Drumul Taberei nr. 94, bl. C3, et.
2,  ap.  215, Jude ţul Ilfov,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

(540)

ONIX PANIFICATIE S.R.L.

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:260502; 290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05073
(151) 19/07/2016
(732) SANDU DANUT, Str. Câmpia

Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. F, et. 9, ap.
240, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ANONYMOUS

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri
şi produse pe bază de vin.
43 Restaurante, cafenele, cantine, servicii
oferite de persoane sau unităţi al căror scop
este acela de a prepara alimente şi băuturi
pentru consum, ca şi servicii cazare temporară
şi masă în hoteluri, pensiuni, hoteluri şi alte
unităţi de cazare temporară, servicii de
rezervare de spaţii de cazare pentru turişti,
oferite în special de brokeri sau agenţii de
voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05075
(151) 19/07/2016
(732) NICULESCU VALENTIN, Str.

Viesparilor nr. 50, bl. 34, sc. A, et. 10,
ap. 40, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ATELIERUL DE TUNS
  
(531) Clasificare Viena:020101; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05076
(151) 19/07/2016
(732) KOSORUS IUDITA-MARIA, Str.

G-ral Eremia Grigorescu nr. 122A,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(732) POP FLORIN, Str. Petofi Sandor nr.
12 judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

AVENUE DES ROSES Boutique
  
(531) Clasificare Viena:050501; 050520;

050521; 270511;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05079
(151) 19/07/2016
(732) LOUBET CHRISTIAN, Str.

Jandarmeriei nr. 14, bl. 7, sc. A, et. 2,
ap. 21, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

HEY'LO

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

9 Aplicaţie software pentru servicii de reţele
sociale prin internet (programe).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05080
(151) 19/07/2016
(732) LOUBET CHRISTIAN, Str.

Jandarmeriei nr. 14, bl. 7, sc. A, et. 2,
ap. 21, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

HEYAM

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

9 Aplicaţie software pentru servicii de reţele
sociale prin internet (programe); software de
calculator folosit ca interfaţă pentru
programarea de aplicaţii care facilitează
servicii online pentru reţele sociale, crearea de

aplicaţii de reţele sociale şi pentru obţinerea
de date, încărcare, descărcare, acces şi
administrare de date; software de calculator
care permite încărcarea, descărcarea,
accesarea, postarea, afişarea, etichetarea,
bloggingul, difuzarea, legătura, punerea la
comun sau furnizarea în alt mod a
informaţiilor sau mediilor electronice prin
reţele de calculator şi de comunicare; software
şi hardware de calculator folosit ca interfaţă
pentru programarea de aplicaţii care
facilitează servicii online pentru diseminarea
datelor de localizare; software şi hardware
pentru colectarea, culegerea, compilarea,
prelucrarea şi transmisia de date de localizare,
dispozitive pentru şi de localizare; software de
calculator care permite încărcarea,
descărcarea, accesarea, postarea, afişarea,
etichetarea, bloggingul, difuzarea, legătura,
punerea la comun sau furnizarea în alt mod a
informaţiilor sau mediilor electronice prin
reţele de calculator şi de comunicare.
35 Servicii de marketing, publicitate şi
promovare, furnizate pe Internet, inclusiv prin
aplicaţii software sau site-uri proprii de
internet; difuzare de materiale publicitare
pentru terţi, printr-o reţea de comunicaţii
on-line pe Internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05081
(151) 19/07/2016
(732) S.C. DESTINATION UNKNOWN

S.R.L., Str. Lt. Sachelarie Visarion nr.
4, bl. 112A, sc. A, et. 9, ap. 46, sector
2, 021696, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
Destination Unknown

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05082
(151) 19/07/2016
(732) S.C.  NORDIC PETFOOD

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

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

(540)

FRITZ CAT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05083
(151) 19/07/2016
(732) S.C.  NORDIC PETFOOD

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

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

(540)

NOR DOG

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05084
(151) 19/07/2016
(732) S.C.  NORDIC PETFOOD

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

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

(540)

NOR CAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la cererea de marc|  M 2016/02899, publicata in data de
18.07.2016, dintr-o eroare materiala, serviciile de distribuÛie Õi prest|ri servicii
de livr|ri au fost în clasa 35. 

Corect este clasa 39 - Servicii de distribuÛie; prest|ri servicii de livr|ri.



ERAT{

La depozitele M 2016/04979 Õi M 2016/04980, publicate în data de 22.07.2016,
mandatar CPI R{ZVAN DINC{, dintr-o eroare material|  denumirea solicitantului a fost
scris| greÕit.

Denumirea corect| este: SC DOLO TRANS OLIMP SRL,


