
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 21.07.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 28.07.2016



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data 21.07.2016

1

Cereri Mărci publicate în 28.07.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 04994 21/07/2016 PROFI PRINT S.R.L. PROFIPRINT

2 M 2016 05111 21/07/2016 S.C. AUR'A MINERAL WATER
S.R.L.

3 M 2016 05112 21/07/2016 S.C. EDISON S.R.L. VBH Victoria Bulevard Hotel

4 M 2016 05113 21/07/2016 S.C. NORDICA TURISM S.R.L. UNITED MOVEMENT

5 M 2016 05115 21/07/2016 ASOCIAŢIA HEIDENROSLEIN Asociaţia Heidenroslein Pricop -
Huta Certeze

6 M 2016 05116 21/07/2016 BALDANTONI GIOVANNI IONION

7 M 2016 05117 21/07/2016 ASOCIAŢIA HEIDENROSLEIN Asociaţia Heldenroslein Tisa
Superioară - Ronişoara

8 M 2016 05119 21/07/2016 AKTAN SALER DAX

9 M 2016 05120 21/07/2016 AKTAN SALER OYA

10 M 2016 05121 21/07/2016 GIRBOIU LIVIA-SILVIA RUE DU VIN EST. 2011

11 M 2016 05122 21/07/2016 S.C. AMC S.R.L. Polarview

12 M 2016 05123 21/07/2016 S.C. ASALT OFICIAL S.R.L. La Tăticu "DINCOLO DE
IMAGINE E GUSTUL NATURAL"

13 M 2016 05126 21/07/2016 S.C. CHEM ANALYST S.R.L. CHEM ANALYST

14 M 2016 05127 21/07/2016 S.C. IEBA TRUST S.A. IEBA TRUST Financial &
Investment Services

15 M 2016 05128 21/07/2016 S.C. INTERCOMEX
DEVELOPMENT S.R.L.

uniforme noi avem grija de
imaginea dvs.

16 M 2016 05129 21/07/2016 BADENIS TRADING S.R.L. saika bags

17 M 2016 05131 21/07/2016 BURDA ROMANIA S.R.L. abcCardio

18 M 2016 05132 21/07/2016 S.C. TRACOREX PROD S.R.L. Coperţi de Buzău
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Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2016 05133 21/07/2016 EU.TRA.LOG.REMI S.R.L. EU.TRA.LOG.REMI

20 M 2016 05134 21/07/2016 EUROMELLIS NATURA S.R.L. Melissimo

21 M 2016 05135 21/07/2016 ASOCIATIA MEDICILOR
STOMATOLOGI GALATI

ZILELE STOMATOLOGIEI
GALATENE

22 M 2016 05136 21/07/2016 RAMI CONSULTING INVEST
S.R.L.

GEO COFFEE WITH FEELING

23 M 2016 05137 21/07/2016 DIGESTMED S.R.L. DIGESTMED

24 M 2016 05138 21/07/2016 S.C. OUFA TRAVEL S.R.L. LEE HO FOOK

25 M 2016 05139 21/07/2016 HH BREWERY HOP HOOLIGANS

26 M 2016 05140 21/07/2016 FUNDATIA ANA ASLAN FUNDATIA ANA ASLAN

27 M 2016 05141 21/07/2016 ALERGIA ONLINE SHOPS S.R.L. Lenjerii OUTLET by Alegria

28 M 2016 05142 21/07/2016 POLARIS MEDICAL CLINICĂ DE
TRATAMENT ŞI RECUPERARE
S.A.

POLARIS Medical
RECUPEREAZĂ-ŢI VIITORUL!

29 M 2016 05143 21/07/2016 BENEDIC CONSTANTIN Tek a Rec

30 M 2016 05146 21/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

SimpleTIN

31 M 2016 05147 21/07/2016 S.C. VALERII PROFESIONAL
S.R.L.

DECOREX

32 M 2016 05148 21/07/2016 CENTRUL CULTURAL AL
MUNICIPIULUI PITEŞTI

FESTIVALUL NAŢIONAL DE
MUZICĂ LĂUTĂREASCĂ
VECHE ZAVAIDOC

33 M 2016 05149 21/07/2016 S.C. CONVERSION MARKETING
S.R.L.

AFFILIATE SCHOOL

34 M 2016 05150 21/07/2016 S.C. CONVERSION MARKETING
S.R.L.

AFFILIATE DAYS

35 M 2016 05151 21/07/2016 CENTRUL CULTURAL AL
MUNICIPIULUI PITEŞTI

GRUPUL VOCAL ZAVAIDOC

36 M 2016 05152 21/07/2016 CENTRUL CULTURAL AL
MUNICIPIULUI PITEŞTI

TARAFUL ZAVAIDOC

37 M 2016 05153 21/07/2016 CENTRUL CULTURAL AL
MUNICIPIULUI PITEŞTI

ANSAMBLUL FOLCLORIC DE
COPII ZAVAIDOC
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(210) M 2016 04994
(151) 21/07/2016
(732) PROFI PRINT S.R.L., Aleea Barajul

Lotrului nr. 12B, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

PROFIPRINT

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Producţie de materiale publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05111
(151) 21/07/2016
(732) S.C. AUR'A MINERAL WATER

S.R.L., Str. Stuparilor nr. 77, cam. 12,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

(591) Culori revendicate:auriu, alb

(531) Clasificare Viena:010307; 020301;
290112;  

(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05126
(151) 21/07/2016
(732) S.C. CHEM ANALYST S.R.L., Şoş.

Mihai Bravu nr. 1, bl. 2, sc. C, ap.
133, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CHEM ANALYST

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:191104; 191109;

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

clase:
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 05127
(151) 21/07/2016
(732) S.C. IEBA TRUST S.A., B-dul

Dimitrie Pompei, nr. 5-7, corp C, et. 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IEBA TRUST Financial & Investment
Services

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
(531) Clasificare Viena:241515; 260501;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05128
(151) 21/07/2016
(732) S . C .  I N T E R C O M E X

DEVELOPMENT S.R.L., Str.
Constantin Brâncuşi nr. 3, bl. D12, sc.
2, et. 1, ap. 46, sector 3, 030422,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

uniforme noi avem grija de imaginea dvs.
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(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:110703; 270315;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05129
(151) 21/07/2016
(732) BADENIS TRADING S.R.L., Str.

Anul 1848, nr. 22, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

saika bags

  

(531) Clasificare Viena:050521; 100313;
100316; 270507;  

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

35 Regruparea în folosul terţilor de articole de
voiaj şi accesoriile acestora, geamantane,
valize, genţi, poşete, serviete, ghiozdane,
rucsacuri (exceptand transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod (aceste servicii
asigurate atât prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin

corespondenţă sau prin mijloace electronice,
cât şi prin intermediul site-urilor web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05131
(151) 21/07/2016
(732) BURDA ROMANIA S.R.L., Str.

Decebal, nr. 25-29, et. 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

abcCardio

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

9 Publicaţii electronice descărcabile.
16 Publicaţii; reviste; hârtie, carton şi produse
din aceste materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare; caractere tipografice; clişee; cărţi de
vizita.; cărţi de vizita; publicaţii (tipăriturii);
clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de editare şi redactare
publicaţii; servicii editoriale şi redacţionale
(editare, tehnoredactare, tratamente texte);
strangerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 21.07.2016

mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operatiuni de import-export;
publicitate on-line într-o reţea computerizată.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii publicare reviste,
inclusiv publicare on line; exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a publicaţiilor sau periodicelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05132
(151) 21/07/2016
(732) S.C. TRACOREX PROD S.R.L.,

Str. Oltului nr. 16, Jud. Buzău,
120144, BUZĂU ROMANIA 

(540)

Coperţi de Buzău

  
(531) Clasificare Viena:261102; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti, pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu

excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj; caracter tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05133
(151) 21/07/2016
(732) EU.TRA.LOG.REMI S.R.L., Str.

Timişorii, nr. 34, Jud. Caraş-Severin,
, REŞIŢA ROMANIA 

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

(540)

EU.TRA.LOG.REMI

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05134
(151) 21/07/2016
(732) EUROMELLIS NATURA S.R.L.,

Str. Berevoesti nr. 77-79, C42, Judeţul
Prahova, , VĂLENII DE MUNTE
ROMANIA 

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

(540)

Melissimo

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi nealcoolice pe bază de miere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05142
(151) 21/07/2016
(732) POLARIS MEDICAL CLINICĂ

D E  T R A T A M E N T  Ş I
RECUPERARE S.A., Str. Principală
nr. 323T, Judeţul Cluj, 407062,
SUCEAGU ROMANIA 

(540)

POLARIS Medical RECUPEREAZĂ-ŢI
VIITORUL!

(591) Culori revendicate:alb, albastru, verde
(531) Clasificare Viena:261509; 270501;

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

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05135
(151) 21/07/2016
(732) ASOCIATIA MEDICILOR

STOMATOLOGI GALATI, Str.
Saturn nr. 2, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(540)

ZILELE STOMATOLOGIEI
GALATENE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05143
(151) 21/07/2016
(732) BENEDIC CONSTANTIN, Str.

Aleea Nalbei nr. 2, bl. L107, sc. C, et.
3, ap. 54, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA 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)

Tek a Rec

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

35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line pe Internet, siteuri web sau într-o reţea
computerizată; comerţ şi servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu echipamente de
scufundare; servicii de marketing, de
promovare a activităţi recreative; campanii de
marketing, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii; informaţii şi sfaturi
pentru consumatori, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă.
41 Servicii de educaţie, instruire, în special
cursuri, seminarii, workshopuri şi activităţi de
formare în scufundarea submarină; organizare
de demonstraţii de scufundări; închirierea de
echipamente pentru scufundări subacvatice;
activităţi sportive şi recreaţionale în domeniul
scufundărilor; informare despre activităţi
recreaţionale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05136
(151) 21/07/2016
(732) RAMI CONSULTING INVEST

S.R.L., Str. Paisesti Deal, nr. 41A,
Jud. Argeş, , BASCOV ROMANIA 

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

(540)

GEO COFFEE WITH FEELING

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

(531) Clasificare Viena:020301; 020316;
030705; 030724; 110302; 190301;
290115;  

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

43 Servire de alimente şi băuturi; furnizare de
alimente şi băuturi dintr-o rulotă mobilă
(alimentaţie publică).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05147
(151) 21/07/2016
(732) S.C. VALERII PROFESIONAL

S.R.L., Str. Căpitan Dinu Pestriţu nr.
52, camera 9, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

DECOREX

(591) Culori revendicate:gri, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:250119; 261301;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte manuale pentru construcţie, reparaţie
şi întreţinere.
9 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor; îmbrăcăminte de protecţie pentru
lucru.
25 Uniforme profesionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05137
(151) 21/07/2016
(732) DIGESTMED S.R.L. ,  Str .

Veteranilor, nr. 11A, et. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3- Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL ,sc. A,
ap.28, judeţ Iaşi, PAŞCANI

(540)

DIGESTMED

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

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05138
(151) 21/07/2016
(732) S.C. OUFA TRAVEL S.R.L., Str.

Doinei nr. 72J, parter, Camera 1,
Comuna Dobroieşti, judeţul Ilfov, ,
SAT FUNDENI ROMANIA 

(540)

LEE HO FOOK

  
(531) Clasificare Viena:020501; 020503;

020518; 270501; 2803;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05139
(151) 21/07/2016
(732) HH BREWERY, Splaiul Unirii, nr. 9,

Jud. Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(540)

HOP HOOLIGANS

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; bere brună; bere blondă; bere şi
produse de bere; bere din malţ; must de bere;
bere de grâu; bere neagră englezească (porter);
IPA (bere blondă indiană); bere cu conţinut
caloric scăzut; bere cu aromă de cafea; bere
neagră (cu malţ prăjit); băuturi pe bază de
bere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05148
(151) 21/07/2016
(732) CENTRUL CULTURAL AL

MUNICIPIULUI PITEŞTI, Str.
Craiovei nr. 2, Casa Cărţii, Judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL NAŢIONAL DE MUZICĂ
LĂUTĂREASCĂ VECHE ZAVAIDOC

  

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

35 Publicitate.
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05140
(151) 21/07/2016
(732) FUNDATIA ANA ASLAN, Str.

Căldăruşani nr. 9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FUNDATIA ANA ASLAN

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

2 Coloranti, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;

răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente diete plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea daunătorilor;
fungicide, erbicide. 
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
10 Aparte şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişi; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
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fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură. servicii juridice;
servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale ?nalbitori şi alte preparate
pentru spalare; preparate pentru curăţare,
lustrui e, degresare şi preparate abrazive;
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pasta de dinţi.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05149
(151) 21/07/2016
(732) S.C. CONVERSION MARKETING

S.R.L., Şos. Bucureşti Nord nr. 15-23,
Parcul de Birouri Swan, Clădirea
Windsor, et. 4, Judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

AFFILIATE SCHOOL

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05141
(151) 21/07/2016
(732) ALERGIA ONLINE SHOPS S.R.L.,

Calea Crângaşi, nr. 4-6, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Lenjerii OUTLET by Alegria
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(531) Clasificare Viena:270512; 270515;  
(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.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05112
(151) 21/07/2016
(732) S.C. EDISON S.R.L., Bd. Victoriei

nr. 6A, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

VBH Victoria Bulevard Hotel

(591) Culori revendicate:crem (Pantone
7506C), maro (Pantone 4635C), negru
(Pantone Process Black C)

  

(531) Clasificare Viena:010105; 270511;
270522; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05150
(151) 21/07/2016
(732) S.C. CONVERSION MARKETING

S.R.L., Şos. Bucureşti Nord nr. 15-23,
Parcul de Birouri Swan, Clădirea
Windsor, et. 4, Judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

AFFILIATE DAYS

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05113
(151) 21/07/2016
(732) S.C. NORDICA TURISM S.R.L.,

Str. DJ nr. 691, km 7+142, Corp
Birouri 1, judeţul Timiş, ,
DUMBRAVITA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

UNITED MOVEMENT

 
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05115
(151) 21/07/2016
(732) ASOCIAŢIA HEIDENROSLEIN,

Str.  Unirii  12A/95, judeţul
Maramureş, 430272, BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

Asociaţia Heidenroslein Pricop - Huta
Certeze

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
maro

 
(531) Clasificare Viena:060102; 061913;

090110; 260116; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
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băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05151
(151) 21/07/2016
(732) CENTRUL CULTURAL AL

MUNICIPIULUI PITEŞTI, Str.
Craiovei nr. 2, Casa Cărţii, Judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

GRUPUL VOCAL ZAVAIDOC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05116
(151) 21/07/2016
(732) BALDANTONI GIOVANNI, Şos.

Fundeni nr. 39, judeţul Ilfov, 077086,
DOBROEŞTI ROMANIA 

(540)

IONION

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270512;

290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05119
(151) 21/07/2016
(732) AKTAN SALER, Maltepe, ,

ISTANBUL TURCIA 
(740) CABINET DE PROPRIETATE

INDUSTRIALĂ ALPER RAMAZAN,
Str. Ştefan cel Mare nr. 57, bl.M17,
sc.B, ap.17 CONSTANŢA

(540)

DAX

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05152
(151) 21/07/2016
(732) CENTRUL CULTURAL AL

MUNICIPIULUI PITEŞTI, Str.
Craiovei nr. 2, Casa Cărţii, Judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

TARAFUL ZAVAIDOC

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

35 Publicitate.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05120
(151) 21/07/2016
(732) AKTAN SALER, Maltepe, ,

ISTANBUL TURCIA 
(740) CABINET DE PROPRIETATE

I N D U S T R I A L Ă  A L P E R
RAMAZAN, Str. Ştefan cel Mare nr.
5 7 ,  b l . M 1 7 ,  s c . B ,  a p . 1 7
CONSTANŢA

(540)

OYA

(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.
35 Publicitate: gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05121
(151) 21/07/2016
(732) GIRBOIU LIVIA-SILVIA, Str.

Gheroghe Doja nr. 28A, judeţul
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

RUE DU VIN EST. 2011

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb
(531) Clasificare Viena:250115; 250117;

250118; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05122
(151) 21/07/2016
(732) S.C. AMC S.R.L., Str. Română nr.

203, Jud. Covasna, 527100,
COMUNA HAGHIG ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Polarview

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05123
(151) 21/07/2016
(732) S.C. ASALT OFICIAL S.R.L., Str.

C.A. Rosetti nr. 138A, judeţul
Călăraşi, , OLTENIŢA ROMANIA 

(540)

La Tăticu "DINCOLO DE IMAGINE E
GUSTUL NATURAL"

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

(531) Clasificare Viena:020101; 020111;
090110; 240701; 270502; 290115;  

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

29 Carne şi produse din carne, mici, cârnaţi,
pastramă, mezeluri, produse crud-uscate şi
afumate din carne; brânză proaspătă şi/sau
procesată; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite; conserve din carne
şi legume.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (carne, produse din
carne, mici, cârnaţi, pastramă, mezeluri,
produse crud-uscate şi afumate din carne;
brânză proaspătă şi/sau procesată; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite;
conserve din carne şi legume), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05153
(151) 21/07/2016
(732) CENTRUL CULTURAL AL

MUNICIPIULUI PITEŞTI, Str.
Craiovei nr. 2, Casa Cărţii, Judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

ANSAMBLUL FOLCLORIC DE COPII
ZAVAIDOC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05146
(151) 21/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &

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

(540)

SimpleTIN

(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
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iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat;
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
solara; energie electrica 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 vanzare; 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 conditionarea
energiei electrice; maşini pentru distribuţia
energiei electrice; aparate de alimentare cu
energie continuă; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; cutii pentru
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alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; fire de
alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; sisteme
electronice de control al energiei; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică; celule de
energie solară din silicon cristalin; aparate şi
instrumente pentru comutarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice; colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate;
aparate şi instalaţii fotovoltaice pentru
generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; aparate şi
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară; surse electrice de energie
electrică de curent alternativ (c.a.) şi curent
continuu (c.c.); indicatoare iluminate; aviziere
iluminate; baterii pentru iluminat; panouri
publicitare iluminate; indicatoare de ieşire
iluminate; balast pentru dispozitive de
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
fotografie; aparate de telecomandă pentru
iluminat; aparate de control pentru circulaţie
(iluminat); balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat; dispozitive de iluminat pentru
camere obscure fotografice; limitatoare de

curent pentru corpuri electrice de iluminat;
tuburi cu 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; 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; lanterne de iluminat; lămpi
de iluminat; accesorii de iluminat; elemente de
iluminat; aparate de iluminat; dispozitive de
iluminat; sine pentru iluminat (aparate de
iluminat); lanterne pentru iluminat; structuri
de iluminat; iluminat de siguranţă; stâlpi de
iluminat; corpuri de iluminat pentru iluminat
festiv; becuri de iluminat; corpuri de iluminat;
instalaţii de iluminat; 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 flanşa; aparate de
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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 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;
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
descarcări 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
descarcare în gaze; accesorii pentru iluminat

electric fluorescent pentru interior; instalaţii
de iluminat 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 jos; corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase; corpuri
de iluminat care proiecteaza lumina în sus;
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase; dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (OLED); 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 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;
ageţii de colectare a plătilor pentru furnizarea
de energie electrică; agenţii pentru colectarea
plăţilor la utilităţi 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
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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 electric.
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
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
tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
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reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi 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 05117
(151) 21/07/2016
(732) ASOCIAŢIA HEIDENROSLEIN,

Str. Unirii 12A/95, judeţul Maramureş,
430272, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

Asociaţia Heldenroslein Tisa Superioară -
Ronişoara

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
maro

  
(531) Clasificare Viena:060102; 060305;

061913; 090110; 260116; 290113;  

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

24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜


