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Cereri Mărci publicate în data de 27.07.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05087 20/07/2016 ROMCARTON S.A. GROUPE ROSSMANN

ROMCARTON Ambalăm din
pasiune

2 M 2016 05088 20/07/2016 S.C. ENRI ANGEL S.R.L. EROIF

3 M 2016 05089 20/07/2016 DIADVOX S.R.L. Dental Clinic IndepenDent

4 M 2016 05090 20/07/2016 MICU ALEXANDRA ROZALIA TALENT CENTER

5 M 2016 05091 20/07/2016 S.C. LONGIN S.R.L. MOARA BOIANULUI

6 M 2016 05092 20/07/2016 OPTIC VISAJE ART S.R.L. OvA Optic Visaje art

7 M 2016 05093 20/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINRepair

8 M 2016 05094 20/07/2016 CEHAN PETRONELA PIZZERIA STUZZICO

9 M 2016 05095 20/07/2016 S.C. CONCEPT CONSULT &
PROSPECT S.R.L.

GLOBAL BUSINESS TRAVEL

10 M 2016 05096 20/07/2016 S.C. AMBRO S.A. Groupe Rossmann - AMBRO -
Ambalăm din pasiune

11 M 2016 05097 20/07/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L. BEANZ CAFÉ

12 M 2016 05098 20/07/2016 S.C. SIPSTATUS
COMMUNICATION S.R.L.

SIPSTATUS Sounds great!

13 M 2016 05099 20/07/2016 S.C. AQUA FINANCIAL
CONSULTING S.R.L.

AQUA FINANCIAL consulting we
turn ideas into values

14 M 2016 05100 20/07/2016 JARDAN VLADIMIR GRĂUNCIOR

15 M 2016 05101 20/07/2016 JARDAN VLADIMIR GINGĂŞIE

16 M 2016 05102 20/07/2016 S.C. TABLOMET S.R.L. tablomet productie tablouri
electrice

17 M 2016 05103 20/07/2016 FLORINSTAL IMPEX S.R.L. DEEA
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18 M 2016 05104 20/07/2016 MIHAILA MARIA MARIE'S GOLD

19 M 2016 05105 20/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TIN Asig

20 M 2016 05106 20/07/2016 S.C. HEIST INDUSTRIES S.R.L. HEIST INDUSTRIES WE COME
WITH A BANG

21 M 2016 05107 20/07/2016 S.C. AGRO HAPPY VEGGIE
S.R.L.

USTAM

22 M 2016 05108 20/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINzone

23 M 2016 05109 20/07/2016 S.C. AGRO HAPPY VEGGIE
S.R.L.

ARDENT

24 M 2016 05110 20/07/2016 S.C. APILIFE RO S.R.L.
S.C. PRALIN S.R.L.

PRALINE APITERAPEUTICE -
APIPRALINE
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(210) M 2016 05095
(151) 20/07/2016
(732) S.C. CONCEPT CONSULT &

PROSPECT S.R.L., Str. Dr. Eugen
Iosif nr. 18, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GLOBAL BUSINESS TRAVEL

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05105
(151) 20/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

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

(540)
TIN Asig

(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);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
maşini automate de vânzare; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
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;
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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; instalaţii generatoare
de energie; 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; intrerupătoare 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 electrica; 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 continua (baterii);
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalatiilor de energie electrică; celule de
energie solară din silicon cristalin; aparate şi
instrumente pentru comutarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comanda pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice; colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate;
aparate şi instalaţii fotovoltaice pentru
generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; aparate şi
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară; surse electrice de energie
electrica de curent alternativ (c.a.) şi curent
continuu (c.c.); indicatoare iluminate; aviziere
iluminate; baterii pentru iluninat; panouri
publicitare iluminate; indicatoare de ieşire
iluminate; balast pentru dispozitive de
iluminat; dispozitive de iluminat
pentrumicroscoape; 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;
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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.
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; 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 utilitaţi de gaze sau de energie
electrică; reparaţii sau întreţinere de
generatoare de energie electrică; reparaţii;
servicii de instalaţii.
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 electrica; intretinere,
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;
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 racirea 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
energie (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţie în rate sau prin închiriere).
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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 tehnologica în domeniul generarii
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 şi
dezvoltare de sisteme pentru generarea de
energie regenerabilă; asistenţă tehnică în
legatură cu masuri 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 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 05087
(151) 20/07/2016
(732) ROMCARTON S.A., B-dul Theodor

Pallady nr. 66, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GROUPE ROSSMANN ROMCARTON
Ambalăm din pasiune

(531) Clasificare Viena:241511; 261325;
270501;  

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

16 Hârtie, carton, carton ondulat, ambalaje
din hârtie, carton şi carton ondulat, carton
subţire pentru caserarea cartonului ondulat,
bibliorafturi din carton şi carton ondulat,
figurine din carton şi carton ondulat,
cartonaşe de indexare, obiecte de creaţie şi
figurine din hârtie, carton şi carton ondulat,
suporturi din carton şi carton ondulat pentru
tastatură de calculator, cutii din carton
ondulat, cutii pliabile din carton ondulat.
20 Palet de încărcare, manipulare şi transport
din carton şi carton ondulat, mobilier şi
elemente de mobilier din carton şi carton
ondulat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05096
(151) 20/07/2016
(732) S.C. AMBRO S.A., Calea Unirii nr.

24, Judeţul Suceava, 720019,
SUCEAVA ROMANIA 

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Groupe Rossmann - AMBRO - Ambalăm
din pasiune

(531) Clasificare Viena:241511; 261325;
270501;  

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

16 Hârtie, carton, carton ondulat, ambalaje din
hârtie, carton şi carton ondulat, carton subţire
pentru caserarea cartonului ondulat,
bibliorafturi din carton şi carton ondulat,
figurine din carton şi carton ondulat, cartonaşe
de indexare, obiecte de creaţie şi figurine din
hârtie, carton şi carton ondulat, suporturi din
carton şi carton ondulat pentru tastatura de
calculator, cutii din carton ondulat, cutii
pliabile din carton ondulat.
20 Palet de încărcare, manipulare şi transport
din carton şi carton ondulat, mobilier şi
elemente de mobilier din carton şi carton
ondulat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05088

(151) 20/07/2016
(732) S.C. ENRI ANGEL S.R.L., Calea

Basarabiei, nr. 95B, Jud. Vaslui, ,
HUŞI ROMANIA 

(540)

EROIF

(531) Clasificare Viena:090110; 240105;
240117; 241501;  

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

7 Calapoade pentru confecţionarea
încălţămintei.
25 Încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice); încălţăminte pentru
timpul liber; încălţăminte pentru bărbaţi şi
femei; balerini (încălţăminte); încălţăminte
pentru alergare; tocuri pentru încălţăminte;
tălpi de încălţăminte; încălţăminte pentru
drumeţii; încălţăminte pentru bărbaţi;
încălţăminte de stradă; încălţăminte de sport;
încălţăminte pentru femei; încălţăminte pentru
copii; articole de încălţăminte; branţuri pentru
încălţăminte; curele pentru încălţăminte;
balerine (încălţăminte de damă); accesorii
metalice pentru încălţăminte.
40 Fabricare de încălţăminte pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05090
(151) 20/07/2016
(732) MICU ALEXANDRA ROZALIA,

Str. Ion Câmpineanu nr. 33, bl. 37,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TALENT CENTER

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

35 Servicii de recrutare de personal pentru
companii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05097
(151) 20/07/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

BEANZ CAFÉ

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05089
(151) 20/07/2016
(732) DIADVOX S.R.L., Str. Horia, nr. 38,

Jud. Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA
(540)

Dental Clinic IndepenDent

(591) Culori revendicate:pantone gray 10C,
pantone cyan

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  

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

40 Prelucrarea materialelor - tehnică dentară.
44  Servic i i  medica le ;  (medic ină
dentara/stomatologie), servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05098

(151) 20/07/2016
(732) S . C .  S I P S T A T U S

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Al.I. Cuza nr. 44, et. 3, ap. 9A, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIPSTATUS Sounds great!

(591) Culori revendicate:negru, bleu,
albastru

 (531) Clasificare Viena:031305; 260504;
270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05091
(151) 20/07/2016
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(732) S.C. LONGIN S.R.L., Jud. Olt, ,
COMUNA SERBANESTI ROMANIA

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

(540)

MOARA BOIANULUI

(591) Culori revendicate:portocaliu,
cărămiziu, negru

(531) Clasificare Viena:050702; 070113;
190111; 270315; 270508; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05092

(151) 20/07/2016
(732) OPTIC VISAJE ART S.R.L., B-dul.

Decebal, nr. 11, bl. D88/A, et. 1, ap. 5,
Jud. Bihor, , ORADEA ROMANIA 

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

(540)

       OvA Optic Visaje art

(591) Culori revendicate:verde, negru

(531) Clasificare Viena:160313; 270501;
290112;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de optică medicală şi anume: rame
de ochelari, lentile de ochelari, ochelari de
soare, lentile de contact şi accesorii de optică
medicală, cum ar fi tocuri, şnururi, lănţisoare
pentru ochelari, soluţii pentru curăţarea
lentilelor, soluţii pentru întreţinerea lentilelor
de contact (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de publicitate,
marketing şi promovare realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online pe o
reţea de computere; managementul afacerilor;
conducerea şi administrarea afacerilor; funcţii
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de birou; recrutarea personalului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
44 Servicii de optometrie; consultaţii şi
prescripţii optometrice pentru ochelari şi
lentile de contact; servicii de diagnostic şi
tratament chirurgical; activităţi de asistenţă
medicală specializată; servicii medicale;
servicii ale cabinetelor medicale; servicii ale
clinicilor medicale; asistenţă medicală; servicii
de îngrijiri medicale; servicii de terapie;
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale; servicii de analize medicale; servicii
de consultanţă legate de servicii medicale;
servicii de furnizare de informaţii medicale;
servicii medicale de evaluare a sănătăţii;
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc; servicii medicale pentru
tratamentul afectiunilor corpului omenesc;
controale medicale; depistare medicală;
servicii de imagistică medicală; furnizare de
tratament medical; efectuarea examenelor
medicale; planificare de tratamente medicale;
management de servicii de asinstenţă
medicală; prelevare de probe medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05102
(151) 20/07/2016

(732) S.C. TABLOMET S.R.L., Str.
Pargarilor nr. 11, o cameră situată la
mansardă, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

tablomet productie tablouri electrice

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:011503; 260118;
270512; 290112;  

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

7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05103
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(151) 20/07/2016
(732) FLORINSTAL IMPEX S.R.L., Intr.

Diacului nr. 6, sector 2, 020634,
BUCURESTI, ROMANIA 

(540)

DEEA

(531) Clasificare Viena:260416; 270502;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05104
(151) 20/07/2016
(732) MIHAILA MARIA, Str. I. L.

Caragiale nr. 7, judeţul Argeş, ,
CURTEA DE ARGEŞ ROMANIA 

(540)

MARIE'S GOLD

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:011515; 031304;

270508; 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05106
(151) 20/07/2016
(732) S.C. HEIST INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Jules Michelet nr. 18, Anexa 1,
parter, camera 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

HEIST INDUSTRIES WE COME WITH
A BANG

(531) Clasificare Viena:250708; 260409;
260418; 270502;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05107

(151) 20/07/2016
(732) S.C. AGRO HAPPY VEGGIE

S.R.L., Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 16,
Pavilion P6, stand 154 (incinta
Doraly), judeţul Ilfov, , AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)
    USTAM

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

12 Roabe; roabe (vehicule agricole).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05109
(151) 20/07/2016
(732) S.C. AGRO HAPPY VEGGIE

S.R.L., Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 16,
Pavilion P6, stand 154 (incinta
Doraly), judeţul Ilfov, , AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)

ARDENT

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

17 Ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile şi
garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice; furtunuri de cauciuc; furtunuri de
stropit; furtunuri adaptate pentru irigaţie;
furtun flexibil din plastic; furtunuri de apă
pentru irigaţii; furtunuri de apă din plastic;
furtunuri de apă pentru grădină; furtun
microporos nemetalic folosit în horticultură;
furtunuri flexibile pentru folosirea la irigaţii;
conducte flexibile nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05110
(151) 20/07/2016
(732) S.C. APILIFE RO S.R.L., Str. Mihai

Viteazu nr. 17, et. 8, ap. 34, judeţul
Sibiu, 550350, SIBIU ROMANIA 

(732) S.C. PRALIN S.R.L., Str. Cetăţii nr.
13, judeţul Sibiu, , CISNĂDIE
ROMANIA 

(540)

PRALINE APITERAPEUTICE -
APIPRALINE

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05094
(151) 20/07/2016
(732) CEHAN PETRONELA, Com Rediu,

Jud. Neamţ, 617382, SAT POLOBOC
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC- STOIAN IOAN
Persoana fizică, B-dul. Republicii, bl.
46, sc. C, ap. 35, Jud. Neamţ ROMAN

(540)

PIZZERIA STUZZICO

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu

(531) Clasificare Viena:020123; 270303;
270502; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05099
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(151) 20/07/2016
(732) S . C .  A Q U A  F I N A N C I A L

CONSULTING S.R.L., Str. Ion
Urdăreanu nr. 34, et. 4, sector 5,
050688, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AQUA FINANCIAL consulting we turn
ideas into values

(591) Culori revendicate:gri cenuşiu
(pantone 539 U), verde (pantone 565
U), negru (pantone 6 C)

(531) Clasificare Viena:260301; 260323;
270501; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05100
(151) 20/07/2016

(732) JARDAN VLADIMIR, Str. Romana
nr. 4, bl. 1, ap. 38, MD-2005,
C H I Ş I N Ă U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

GRĂUNCIOR

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri; dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05101
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(151) 20/07/2016
(732) JARDAN VLADIMIR, Str. Romana

nr. 4, bl. 1, ap. 38, MD-2005,
C H I Ş I N Ă U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

GINGĂŞIE

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri; dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05108
(151) 20/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

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

(540)

TINzone

(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);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare; 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
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(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 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
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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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; 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; 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; întreţiinere 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 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 încălzirea şi
răcirea clădirilor.
40 Tratament de materiale; producerea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 20.07.2016

19

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
energie (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţie 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;
consultanţă profesională privind conservarea
energiei; consiliere în domeniul economiei de
energie; programare de software pentru
gestionarea energiei; consultanţă tehnologica
în domeniul generarii 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
electricitatii; 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 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 05093
(151) 20/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

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

(540)

TINRepair

(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 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; 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
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alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; sisteme
electronice de control al energiei; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică; celule de
energie solară din silicon cristalin; aparate şi
instrumente pentru comutarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice; colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate;
aparate şi instalaţii fotovoltaice pentru
generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; aparate şi
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară; surse electrice de energie
electrică de curent alternativ (c.a.) şi curent
continuu (c.c.); indicatoare iluminate; aviziere
iluminate); baterii pentru iluminat; panouri
publicitare iluminate; indicatoare de ieşire
iluminate; balast pentru dispozitive de
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
fotografie; aparate de telecomandă pentru
iluminat; aparate de control pentru circulaţie
(iluminat); balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat; dispozitive de iluminat pentru
camere obscure fotografice; limitatoare de
curent pentru corpuri electrice de iluminat;
tuburi cu descarcare 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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; 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
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;
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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 electrice.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; 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
încălzirea şi răcirea clădirilor; 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 a echipamentelor de generare a
energie (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţia în rate sau 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 şidezvoltare
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 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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