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Cereri Mărci publicate în 25/04/2017 

(în ordinea numărului de depozit) 

 
Nr. 
Crt 

Nr. Depozit Data 
Depozit 

Titular Denumire 
Marca 

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

1 M 2017 02625 18/04/2017 ASOCIATIA MEDICOVER în Cerc sănătatea mea contează 

2 M 2017 02626 18/04/2017 ASOCIATIA MEDICOVER în Cerc sănătatea mea contează 

medicover.ro/incerc 

3 M 2017 02627 18/04/2017 STANDING HOUSE SRL GREEN RESIDENCE 

4 M 2017 02628 18/04/2017 LIVRĂCIOSU' SRL Livrăciosu' 

5 M 2017 02629 18/04/2017 ATELIERE BANICA SRL CRAMA Vie-Vin LECHINŢA 
www.vievin.ro 

6 M 2017 02630 18/04/2017 SERBAN PETRICA BOOST CAR 

7 M 2017 02631 18/04/2017 INSTITUTUL NATIONAL DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE CARAFOLI 
I.N.C.A.S. BUCUREŞTI 

IAR 99 TD 

8 M 2017 02632 18/04/2017 WIENA CLUB SRL Complex Mediteranean Mamaia 

9 M 2017 02633 18/04/2017 SC ROBEST COM SRL B FUN 

10 M 2017 02634 18/04/2017 SC GOLDEN STAR SRL COMPLETE GARDEN 

11 M 2017 02635 18/04/2017 SC GOLDEN STAR SRL VERDE-N GRĂDINĂ 

12 M 2017 02636 18/04/2017 INSTITUTUL NATIONAL DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE CARAFOLI 
I.N.C.A.S. BUCUREŞTI 

INCAS National Institute for 
Aerospace Research ''Elie Carafoli'' 

13 M 2017 02637 18/04/2017 INSTITUTUL NATIONAL DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE CARAFOLI 
I.N.C.A.S. BUCUREŞTI 

INCAS Institutul Naţional 

de Cercetare - Dezvoltare 
Aerospaţială ''Elie Carafoli'' 

14 M 2017 02638 18/04/2017 INSTITUTUL NATIONAL DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE CARAFOLI 
I.N.C.A.S. BUCUREŞTI 

INCAS SPACE 

15 M 2017 02639 18/04/2017 INSTITUTUL NATIONAL DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE CARAFOLI 
I.N.C.A.S. BUCUREŞTI 

SUPERSONI 

16 M 2017 02640 18/04/2017 INSTITUTUL NATIONAL DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE CARAFOLI 
I.N.C.A.S. BUCUREŞTI 

INCAS Kids 

http://www.vievin.ro/
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17 M 2017 02641 18/04/2017 INSTITUTUL NATIONAL DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE CARAFOLI 
I.N.C.A.S. BUCUREŞTI 

IAR 99 TD 

18 M 2017 02642 18/04/2017 SC FALCON EYES SECURITY 
SRL 

FALCON EYES SECURITY 

19 M 2017 02643 18/04/2017 NIHON NOHYAKU CO.LTD. MONCUT 

20 M 2017 02644 18/04/2017 BANCPOST SA EU ANTREPRENOR 

21 M 2017 02645 18/04/2017 BANCPOST SA EU SALARIAT 

22 M 2017 02646 18/04/2017 BANCPOST SA EU STUDENT 

23 M 2017 02647 18/04/2017 BANCPOST SA EU PENSIONAR 

24 M 2017 02648 18/04/2017 BANCPOST SA EU MAMĂ 

25 M 2017 02650 18/04/2017 SC AGRO MONTANA EXIM SRL AGRO MONTANA 

26 M 2017 02651 18/04/2017 SC IT REPUBLIC SRL Everpro WELDERS 

27 M 2017 02652 18/04/2017 SC IT REPUBLIC SRL TOPWELL 

28 M 2017 02653 18/04/2017 GABRIEL-GABOR BUCHER ARADAN 

29 M 2017 02654 18/04/2017 SC MERT SA CROCODIL 
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Industrial Property Office 
 
 
(210)     M 2017 02625 
(151)     18/04/2017 
(732)     ASOCIATIA MEDICOVER , Str. 

Modrogan nr. 20, parter, sector 1, 
BUCUREŞTI . ROMANIA 

(210)     M 2017 02626 
(151)     18/04/2017 
(732)     ASOCIATIA MEDICOVER , Str. 

Modrogan nr. 20, parter, sector 1, 
BUCUREŞTI . ROMANIA 

(540) 

(540) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în Cerc sănătatea 

mea contează 
(591) Culori revendicate:bleu (process 

cyan) 
 

(531)     Clasificare Viena: 26.01.18; 
27.05.01; 27.05.09; 29.01.12 

 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi 

sportive şi culturale. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

în Cerc sănătatea mea 

contează medicover.ro/incerc 
(591)     Culori revendicate:bleu (pantone 

cyan) 
 
(531)     Clasificare Viena: 27.05.01; 

27.05.09; 26.01.18; 29.01.12 
 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
41 Educaţie, instruire ,divertisment, activităţi 

sportive şi culturale. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02627 
(151)     18/04/2017 
(732)     STANDING HOUSE SRL 

, Str. P.I. Ceaikovski nr. 63, bl. 4, 
et. mansardă, ap. 8, Judeţul Sibiu , 

SIBIU . ROMANIA 
(540) 

 
 

 

GREEN RESIDENCE 
(591) Culori revendicate:verde închis, 

verde deschis, gri închis, gri 

deschis 
 

(531)     Clasificare Viena: 07.01.24; 
07.03.11; 27.05.01; 27.05.11; 
29.01.12 

 
(511)     Produse si/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). 
 
 
 

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm 

protecţie pentru întreaga listă de servicii 

incluse în această clasă conform clasificării 

de la Nisa). 
 
 
 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

(210)     M 2017 02628 
(151)     18/04/2017 
(732) LIVRĂCIOSU' SRL, Splaiul Unirii 

nr. 168, bl. T3, sc. 1, et. 17, ap. 
1708, sector 4, BUCUREŞTI . 

ROMANIA 
(540) 

 
 

 

Livrăciosu' 
(591)     Culori revendicate:galben 
 
(531)     Clasificare Viena: 27.05.01; 

29.01.02 
 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
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. 

39 Transport   ambalare   şi   depozitare   a 
mărfurilor organizare de călătorii. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02629 
(151)     18/04/2017 
(732) ATELIERE BANICA SRL, 

Str. Independenţei, nr. 336B, 
Jud. Bistriţa Năsăud, 427105 
LECHINTA. ROMANIA 

(540) 

 
 

 

CRAMA Vie-Vin 
LECHINŢA www.vievin.ro 

(531)     Clasificare Viena: 25.01.19; 
27.01.12; 27.05.15; 27.05.01 

 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 

35 Publicitate,        gestiunea        afacerilor 
comerciale, administraţie comercială lucrări 

de birou. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02630 
(151)     18/04/2017 
(732) SERBAN PETRICA, Str. Nicolae 

Titulescu nr. 8, ap. 11, Jud. Cluj, 
CLUJ NAPOCA. ROMANIA 

45 Servicii  juridice;  servicii  de  siguranţă 

pentru protejarea bunurilor şi indivizilor 

servicii personale şi sociale oferite de terţi 

destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02631 
(151)     18/04/2017 
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE 
CARAFOLI I.N.C.A.S. 
BUCUREŞTI, Bdul. Iuliu Maniu 
nr. 220, sector 6, 061126 
BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 

 
 

 

IAR 99 TD 
(591)     Culori revendicate:roşu (Pantone 

485C), gri (Pantone 877C) 
 
(531)     Clasificare Viena: 18.05.01; 

26.02.07; 27.07.11; 29.01.12 
 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
41 Formare şi specializare de personal în 

domeniul ştiinţelor aeronautice şi spaţiale 

(educaţie, instruire). 

(540)  
BOOST CAR 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
39 Transport,   ambalare    şi    depozitarea 

mărfurilor, organizare de călătorii. 

http://www.vievin.ro/
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42 Servicii    de    cercetare    fundamentală 

 

(531) 
 

Clasificare Viena: 06.06.03; 
şi   aplicativă,   dezvoltare   tehnologică   în 
domeniul aeronautic şi al ştiinţelor spaţiale, 

 06.06.25; 01.15.24; 01.15.24; 
02.01.08; 02.01.16; 27.05.01; 

elaborarea de studii, strategii şi prognoze  25.01.19; 29.01.14 

privind  dezvoltarea  ştiinţelor  aeronautice 
şi spaţiale, elaborarea de reglementări 

tehnice  şi  economice  de  interes  public 
şi  naţional, care privesc  asigurarea 
cerinţelor fundamentale impuse sistemelor 

aerospaţiale şi aerodinamice acordare de 

asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii 

ştiinţifice şi tehnologice specializate, în 

domeniul propriu de activitate. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02632 
(151)     18/04/2017 
(732)     WIENA CLUB SRL , Complex 

Mercur-Minerva, clădirea C1, vila 
30, Judeţul Constanţa , MAMAIA . 

ROMANIA 
(740) VLAD CONSTANTIN CABINET 

INDIVIDUAL DE PROPRIETATE 
INDUSTRIALA, B-dul 1 Decembrie 
1918, nr. 5, bl. F16, ap. 34, 900711 
CONSTANŢA. null 

(540) 

 
 

 

Complex 
Mediteranean Mamaia 

(591) Culori revendicate:verde, 
portocaliu, albastru, negru 

 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
41 Divertisment şi recreere. 

43 Hoteluri şi restaurante. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02633 
(151)     18/04/2017 
(732)     SC ROBEST COM SRL , Comuna 

Carcea, Tarlaua 6, Parcela 
45, Judeţul Dolj , 207206 SAT 
CARCEA . ROMANIA 

(540) 

 
 

 

B FUN 
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, 

verde, roz 
 

(531)     Clasificare Viena: 02.05.01; 
04.05.21; 27.05.08; 27.05.09; 
27.05.15; 29.01.14 

 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
38 Telecomunicaţii. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02634 
(151)     18/04/2017 
(732)     SC GOLDEN STAR SRL , Str. 

Ştefan cel Mare bl. A6, parter, 
Judeţul Iaşi , PAŞCANI. ROMANIA 

(540) 

COMPLETE GARDEN 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
1 Produse   chimice   destinate   industrie, 
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii 
şi   silviculturii,   răşini   artificiale   în   stare 

brută, materiale plastice în stare brută, 

îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii 

extinctoare,   preparate   pentru   călire   şi 

sudura metalelor, produse chimice destinate 
conservării alimentelor, materiale tanante, 
adezivi (materiale de lipit) destinati/e 
industriei. 

 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

1 Produse   chimice   destinate   industrie, 
ştiinţelor, fotografie, agriculturii, horticulturii 
şi   silviculturii,   răşini   artificiale   în   stare 
brută, materiale plastice în stare brută, 

îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii 

extictoare,  preparate  pentru  călire  şi 

sudura metalelor, produse chimice destinate 
conservării alimentelor, materiale tanante, 
adezivi (materiale de lipit) destinati/e 
industriei. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02636 
(151)     18/04/2017 
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE 
CARAFOLI I.N.C.A.S. 
BUCUREŞTI, Bdul. Iuliu Maniu 
nr. 220, sector 6, 061126 
BUCUREŞTI. ROMANIA 

 

(210)     M 2017 02635 
(151)     18/04/2017 
(732)     SC GOLDEN STAR SRL , Str. 

Ştefan cel Mare bl. A6, parter, 
Judeţul Iaşi , PAŞCANI. ROMANIA 

(540) 

VERDE-N GRĂDINĂ 

(540)   

 
 

 

INCAS National 
Institute for Aerospace 

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

Research ''Elie Carafoli'' 
(591)     Culori revendicate:albastru 

(Pantone 273C) 
 
(531)     Clasificare Viena: 24.15.17; 

26.02.01; 27.05.01; 29.01.04 
 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
41 Formare şi specializare de personal în 

domeniul ştiinţelor aeronautice şi spaţiale 

(educaţie, instruire). 
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42 Servicii    de    cercetare    fundamentală 

şi aplicativă, dezvoltare tehnologică în 

domeniul aeronautic şi al ştiinţelor spaţiale, 

elaborarea de studii, strategii şi prognoze 

privind  dezvoltarea  ştiinţelor  aeronautice 
şi spaţiale, elaborarea de reglementări 

tehnice  şi  economice  de  interes  public 
şi  naţional, care privesc  asigurarea 
cerinţelor fundamentale impuse sistemelor 

aerospaţiale şi aerodinamice acordare de 

asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii 

ştiinţifice şi tehnologice specializate, în 

domeniul propriu de activitate. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02637 
(151)     18/04/2017 
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE 
CARAFOLI I.N.C.A.S. 
BUCUREŞTI, Bdul. Iuliu Maniu 
nr. 220, sector 6, 061126 
BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 

41 Formare şi specializare de personal în 

domeniul ştiinţelor aeronautice şi spaţiale 

(educaţie, instruire). 

42 Servicii    de    cercetare    fundamentală 

şi aplicativă, dezvoltare tehnologică în 

domeniul aeronautic şi al ştiinţelor spaţiale, 

elaborarea de studii, strategii şi prognoze 

privind  dezvoltarea  ştiinţelor  aeronautice 
şi spaţiale, elaborarea de reglementări 

tehnice  şi  economice  de  interes  public 
şi  naţional, care privesc  asigurarea 
cerinţelor fundamentale impuse sistemelor 

aerospaţiale şi aerodinamice acordare de 

asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii 

ştiinţifice şi tehnologice specializate, în 

domeniul propriu de activitate. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02638 
(151)     18/04/2017 
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE 
CARAFOLI I.N.C.A.S. 
BUCUREŞTI, Bdul. Iuliu Maniu 
nr. 220, sector 6, 061126 
BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 
 
 
 

INCAS Institutul Naţional 

de Cercetare - Dezvoltare 
Aerospaţială ''Elie Carafoli'' 

(591)     Culori revendicate:albastru 
(Pantone 273C) 

 
(531)     Clasificare Viena: 26.02.01; 

24.15.21; 27.05.02; 29.01.04 
 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCAS SPACE 
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(591) Culori revendicate:albastru 
(Pantone 273C), gri (Pantone Cool 
Gray 8C) 

 

(531)     Clasificare Viena: 24.15.21; 
18.05.10; 26.02.05; 26.02.01; 
29.01.04 

 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
41 Formare şi specializare de personal în 

domeniul ştiinţelor aeronautice şi spaţiale 

(educaţie, instruire). 

42 Servicii    de    cercetare    fundamentală 

şi aplicativă, dezvoltare tehnologică în 

domeniul aeronautic şi al ştiinţelor spaţiale, 

elaborarea de studii, strategii şi prognoze 

privind  dezvoltarea  ştiinţelor  aeronautice 
şi spaţiale, elaborarea de reglementări 

tehnice  şi  economice  de  interes  public 
şi  naţional, care privesc  asigurarea 
cerinţelor fundamentale impuse sistemelor 

aerospaţiale şi aerodinamice acordare de 

asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii 

ştiinţifice şi tehnologice specializate, în 

domeniul propriu de activitate. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

(210)     M 2017 02639 
(151)     18/04/2017 
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE 
CARAFOLI I.N.C.A.S. 
BUCUREŞTI, Bdul. Iuliu Maniu 
nr. 220, sector 6, 061126 
BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 

 
 

 

SUPERSONI 
(591) Culori revendicate:maro închis 

(Pantone 7583C), maro deschis 
(Pantone 7510), bej (pantone 
720C), albastru (Pantone 7685C), 
portocaliu, roşu (Pantone 485C), 

alb (Pantone 000C), negru 
 

(531)     Clasificare Viena: 02.05.02; 
02.05.08; 27.05.01; 29.01.15 

 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
41 Formare şi specializare de personal în 

domeniul ştiinţelor aeronautice şi spaţiale 

(educaţie, instruire). 
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42 Servicii    de    cercetare    fundamentală 

şi aplicativă, dezvoltare tehnologică în 

domeniul aeronautic şi al ştiinţelor spaţiale, 

elaborarea de studii, strategii şi prognoze 

privind  dezvoltarea  ştiinţelor  aeronautice 
şi spaţiale, elaborarea de reglementări 

tehnice  şi  economice  de  interes  public 
şi  naţional, care privesc  asigurarea 
cerinţelor fundamentale impuse sistemelor 

aerospaţiale şi aerodinamice acordare de 

asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii 

ştiinţifice şi tehnologice specializate, în 

domeniul propriu de activitate. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02640 
(151)     18/04/2017 
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE 
CARAFOLI I.N.C.A.S. 
BUCUREŞTI, Bdul. Iuliu Maniu 
nr. 220, sector 6, 061126 
BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
41 Formare şi specializare de personal în 

domeniul ştiinţelor aeronautice şi spaţiale 

(educaţie, instruire). 

42 Servicii    de    cercetare    fundamentală 

şi aplicativă, dezvoltare tehnologică în 

domeniul aeronautic şi al ştiinţelor spaţiale, 

elaborarea de studii, strategii şi prognoze 

privind  dezvoltarea  ştiinţelor  aeronautice 
şi spaţiale, elaborarea de reglementări 

tehnice  şi  economice  de  interes  public 
şi  naţional, care privesc  asigurarea 
cerinţelor fundamentale impuse sistemelor 

aerospaţiale şi aerodinamice acordare de 

asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii 

ştiinţifice şi tehnologice specializate, în 

domeniul propriu de activitate. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02641 
(151)     18/04/2017 
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE - DEZVOLTARE 
AEROSPATIALA ELIE 
CARAFOLI I.N.C.A.S. 
BUCUREŞTI, Bdul. Iuliu Maniu 
nr. 220, sector 6, 061126 
BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 
 
 

INCAS Kids 
(591) Culori revendicate:maro închis 

(Pantone 7583C), maro deschis 
(Pantone 7510C), bej (Pantone 
720C), albastru (Pantone 7685C), 
portocaliu, roşu (Pantone 485C), 

alb (Pantone 000C), negru 
 

(531)     Clasificare Viena: 02.05.02; 
02.05.08; 27.05.01; 29.01.15 

 
 
 
 
 
 
 
 

IAR 99 TD 
(591)     Culori revendicate:albastru 

(Pantone 7683C), gri (pantone 
877C) 
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(531)     Clasificare Viena: 18.05.01; 
26.02.07; 27.07.11; 29.01.12 

 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
41 Formare şi specializare de personal în 

domeniul ştiinţelor aeronautice şi spaţiale 
(educaţie, instruire). 

42 Servicii    de    cercetare    fundamentală 

şi aplicativă, dezvoltare tehnologică în 

domeniul aeronautic şi al ştiinţelor spaţiale, 

elaborarea de studii, strategii şi prognoze 

privind  dezvoltarea  ştiinţelor  aeronautice 
şi spaţiale, elaborarea de reglementări 

tehnice  şi  economice  de  interes  public 
şi  naţional, care privesc  asigurarea 
cerinţelor fundamentale impuse sistemelor 

aerospaţiale şi aerodinamice acordare de 

asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii 

ştiinţifice şi tehnologice specializate, în 

domeniul propriu de activitate. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

(531)     Clasificare Viena: 03.07.01; 
03.07.02; 03.07.19; 24.01.09; 
24.01.25; 27.05.01 

 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
39 Servicii de transport securizat de bunuri, 
valori şi persoane. 

45 Servicii      de      pază      şi      protecţie 

a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

persoanelor, servicii de gardă de corp 

consultanţă în domeniul de pază şi 

securitate. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 

 
(210)     M 2017 02643 
(151)     18/04/2017 
(732)     NIHON NOHYAKU CO.LTD., 

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo. JAPONIA 

(740)     SC ROMINVENT SA , Str. Ermil 
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1, 
26335 BUCUREŞTI. ROMANIA 

(210)     M 2017 02642 
(151)     18/04/2017 

(540) 
 

 

MONCUT 
(732)     SC FALCON EYES SECURITY 

SRL, Str. Principală nr. 190, 
Judeţul Bihor , 417625 VIIŞOARA . 

ROMANIA 
(540) 

 
 

 

FALCON EYES SECURITY 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
5 Insecticide    pentru    scopuri    agricole, 
insecticide, erbicide, substanţe pentru 

distrugerea buruienilor, fungicide pentru 
scopuri agricole, fungicide,  preparate 
pentru sterilizare, preparate antiparazitare, 
preparate pentru distrugerea dăunătorilor, 
acaricide, dezinfectanţi în scopuri de igienă, 

preparate farmaceutice pentru scopuri 
agricole. 

40 Sterilizarea preparatelor. 
 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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(210)     M 2017 02644 
(151)     18/04/2017 
(732) BANCPOST SA, B-dul Dimitrie 

Pompeiu nr. 6A, sector 2, 
BUCUREŞTI. ROMANIA 

(740) INTELLEXIS , Str. Cuţitul de Argint 

nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4, 
040558 BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 

EU ANTREPRENOR 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

 
35 Servicii   de   consiliere   referitoare   la 
impozite  şi  subiecte  economice,  servicii 

de   consultanţă   cu   privire   la   impozite, 

servicii de consultanţă cu privire la 

managementul personalului, analiza preţului 

de  cost,  programare  corporativă,  servicii 

de administrare de afaceri şi asistenţă 

economică, servicii de conducere a 

afacerilor, funcţii administrative, servicii de 

asistenţă pentru probleme administrative în 

afaceri, efectuare de cercetare şi inspecţii în 

domeniul afacerilor, managementul 
dezastrelor în domeniul afacerilor, realizare 

de formate de proiecte cu privire la afaceri, 
servicii de restructurare pentru întreprinderi, 
servicii.de contabilitate, întocmire de 

estimări de impozite, întocmire şi 

completare de declaraţii de venituri, 

furnizare de informaţii pentru probleme 

legate de impozite, servicii de consultanţă si 

de planificare fiscală, servicii de consultanţă 

şi consiliere în domeniul afacerilor, furnizare 

de   informaţii   cu   privire   la   probleme de   

contabilitate,   furnizarea   de   extrase de 
cont, servicii de asistenţă pentru 

înregistrare, administrare şi secretariat 

pentru întreprinderi, servicii de reproduceri 
de   documente,   servicii   de   prelucrare a 
informaţiilor, menţinere de arhive 

electronice, servicii de e-contabilitate şl 

administrare de baze, servicii de evaluare 
comercială, servicii de informaţii, cercetare,

 studii şi investigare, servicii de 
administrare, evaluare şi recrutare de 

personal, organizare,   exploatare   şi   

supraveghere de  scheme  de  stimulare  
pentru  utilizatori cu privire la utilizarea 
cărţilor de credit, cartelelor de tranzacţii, 

cartelelor de numerar,  cartelelor  de  
certificare  de cecuri, cartele de plată, 

carduri de debit, carduri financiare şi de 
achiziţii, furnizare de informaţii economice 

şi previziuni economice, furnizarea de 
informaţii statistice cu privire la subiecte 
economice şi financiare în scopuri 
comerciale, furnizare de servicii de 
informare şi consultanţă cu privire la 

subiecte  economice,  stocare  şi  accesare 

de date şi informaţii pe cale electronică, 

înregistrare şi depozitare de informaţii din 

baze de date, servicii de consultanţă şi 

furnizare de informaţii cu privire la toate cele 
de mai sus. 
36 Servicii  bancare,  servicii  de  finanţare, 
furnizare de numerar; înfiinţare de depozite 

valorice; gestionare financiară; analize 

financiare si activitate de consultanţă; 

furnizare de informaţii financiare; brokeraj; 

investiţii de capital; servicii de finanţare 

pentru persoane juridice; asigurări; servicii 

de economii si investiţii; furnizare de servicii 

de creditare şi împrumut; management şi 

servicii de consultanţă privind investiţiile; 

organizare, management, consultanţă şi 

control în materie de operaţiuni bancare, 

financiare şi de investiţii; servicii de 

consultanţă cu privire la probleme bancare, 

financiare, economice şi legate de investiţii; 

gestionare de trusturi şi fonduri; servicii de 

seifuri şi depozitare în siguranţă; 

organizare, management şi reglementare 

de probleme bancare şi financiare; furnizare 

de conturi de depozit, conturi de economii şi 

conturi de investiţii; brokeraj de asigurări; 

asigurări de viaţă; servicii de estimare şi 

evaluare de daune; servicii de management 
de rezerve de numerar; activităţi imobiliare; 

agenţii imobiliare, servicii de management şi 

brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în 

numele terţilor; servicii de agenţie pentru 

obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii 

financiare pentru bunurile imobile; evaluare 
de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de 
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leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare; 

închiriere de spaţii (imobiliare); încasări de 

chirii;intermediere pentru şi furnizare de 

asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri 

şi scheme şi sisteme financiare utilizate 

pentru achiziţia şi finanţarea acestora; 

administrare de imobile şi afaceri financiare; 

servicii de strângere de fonduri în scop de 

binefacere; organizarea fondurilor mutuale; 
constituire de fonduri mutuale; servicii de 
gestionare a numerarului; servicii de 
factoring; servicii de scontare a facturilor; 
servicii de bancomate; servicii de împrumut; 

servicii ipotecare; servicii de brokeraj 
ipotecar; acordare de împrumuturi contra 

garanţii; servicii de oferire de cauţiuni; 

emisie de scrisori de credit şi scrisoare de 

garanţie; servicii de credit; împrumuturi de 

consum, comerciale şi ipotecare, finanţare 

pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru 

achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare 

şi plată de datorii; acordarea de finanţe, 

schimb valutar si servicii de transfer de 
bani; ordine de plată; compensare de 

cecuri; organizarea plăţilor; servicii valutare 

şi de conversie; servicii de birou de schimb 

valutar; servicii valutare; eliberare de cecuri 
de călătorie şi eurocecuri; plăţi bancare 

internaţionale; servicii bancare pentru 
comercianţi şi private; activităţi bancare de 

investiţii; servicii de investiţii şi de economii; 

servicii de gestionare a investiţiilor, inclusiv 

gestionare de active şi portofolii; planuri de 

dividende personale; servicii în domeniul 

fondurilor de pensii; servicii de finanţare 

pentru întreprinderi, tranzacţii şi negocieri 

pe piaţa de capital; export si proiecte de 

finanţare; furnizarea de capital de 

dezvoltare şi de finanţare a participaţiilor; 

brokeraj de obligaţiuni, titluri de valoare, 

mărfuri, produse derivate, instrumente 
financiare şi contracte la termen; servicii de 

construire şi dezvoltare de pieţe financiare; 

servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii 

de brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare 

de acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de 
valoare; servicii de subscriere a acţiunilor; 

servicii de împrumut de garanţii; servicii de 

încasare a dividendelor; servicii ale unei 

întreprinderi de încasare; servicii de 

subscriere; servicii de investiţii cu capital 

variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare 
în valori mobiliare; servicii de protecţie în 

domeniul financiar; servicii de planuri de 
dividende personale; servicii fiscale; servicii 
de consiliere, cercetare şi raportare cu 

privire la planificarea şi investirea financiară 

şi imobiliară; servicii de management al 
investiţiilor si management financiar; 

administrare de active şi portofolii; furnizare 

de informaţii financiare; servicii de cercetare 

în domeniul financiar; servicii în domeniul 

fondurilor de pensii; servicii de transfer 
electronic de capital şi acţiuni; păstrare în 

siguranţă, administrare şi evaluare de 

investiţii; servicii de reprezentare în 

domeniul garanţiilor; servicii de păstrare a 

titlurilor de valoare; servicii de depozite în 

case de bani; depozitare de bunuri de 
valoare; servicii pentru eliberarea cărţilor de 

credit, cartelelor de tranzacţii, cartelelor de 

numerar, cartelelor de certificare de cecuri, 
cartele de plată şi carduri de debit; servicii 

referitoare la cărţi de credit, cartele de 

tranzacţii, cartele de numerar, cartele de 
certificare de cecuri, cartele de plată şi 

carduri de debit; servicii de înregistrare 

pentru cărţi de credit, cartele de tranzacţii, 

cartele de numerar, cartele de certificare de 
cecuri, cartele de plată, carduri de debit, 

carduri financiare şi carduri de achiziţii; 

servicii pentru înlocuirea cartelelor şi 

numerarului; închiriere, dare spre închiriere 

şi leasing de echipamente pentru 

procesarea cardurilor financiare şi a datelor 

referitoare la cele mai susmenţionate; 

servicii financiare furnizate prin intermediul 
portofelelor electronice şi cartelelor cu cip; 

procesare de date referitoare la tranzacţii cu 

carduri şi alte tranzacţii legate de plăţi; 

furnizare de informaţii financiare prin 

intermediul unei reţele de calculatoare şi a 

unei reţele internaţionale de calculatoare; 

furnizare de servicii de informare şi 

consultanţă cu privire la probleme bancare, 

financiare, legate de investiţii, impozite şi 

asigurări; servicii financiare online; servicii 

bancare la domiciliu şi servicii bancare prin 

internet; servicii electronice de transfer de 
stoc (servicii bancare); furnizare de servicii 
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bancare prin telefon, internet şi/sau 

televiziune interactivă; furnizare electronică 

pentru toate serviciile de mai sus; servicii 
bancare, financiare, financiar-economice, 
de investiţii, impozite şi asigurări furnizate 

online prin intermediul bazelor de date 
computerizate sau prin Internet; servicii 
valutare referitoare la toate cele menţionate 

anterior. 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
  
(210) M 2017 02645 
(151)  18/04/2017 
(732)  BANCPOST SA, B-dul Dimitrie 
          Pompeiu nr. 6A, sector 2,  
          BUCUREŞTI. ROMANIA 
(740)  INTELLEXIS , Str. Cuţitul de 
          Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4, 
          040558 BUCUREŞTI. ROMANIA 
(540) 

EU SALARIAT 
(511) Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
Clasa 35 - Servicii de consiliere referitoare 
la impozite şi subiecte economice; servicii 

de consultanţă cu privire la impozite; servicii 

de consultanţă cu privire la managementul 

personalului; analiza preţului de cost; 

programare corporativă; servicii de 

administrare de afaceri şi asistenţă 

economică; servicii de conducere a 

afacerilor; funcţii administrative; servicii de 
asistenţă pentru probleme administrative în 

afaceri; efectuare de cercetare şi inspecţii în 

domeniul afacerilor comerciale; 
managementul dezastrelor în domeniul 

afacerilor; realizare de formate de proiecte 
cu privire la afaceri; servicii de restructurare 
pentru întreprinderi; servicii.de contabilitate; 

întocmire de estimări de impozite; întocmire 

şi completare de declaraţii de venituri; 

furnizare de informaţii pentru probleme 

legate de impozite; servicii de consultanţă si 

de planificare fiscală; servicii de consultanţă 

şi consiliere în domeniul afacerilor; furnizare 

de informaţii cu privire la probleme de 

contabilitate; furnizarea de extrase de cont; 
servicii de asistenţă pentru înregistrare, 

administrare şi secretariat pentru 

întreprinderi; servicii de reproduceri de 
documente; servicii de prelucrare a 
informaţiilor; menţinere de arhive 

electronice; servicii de e-contabilitate şl 

administrare de baze; servicii de evaluare 
comercială; servicii de informaţii, cercetare, 

studii şi investigare; servicii de administrare, 
evaluare şi recrutare de personal; 

organizare, exploatare şi supraveghere de 

scheme de stimulare pentru utilizatori cu 
privire la utilizarea cărţilor de credit, 

cartelelor de tranzacţii, cartelelor de 

numerar, cartelelor de certificare de cecuri, 
cartele de plată, carduri de debit, carduri 

financiare şi de achiziţii; furnizare de 

informaţii economice şi previziuni 

economice; furnizarea de informaţii 

statistice cu privire la subiecte economice şi 

financiare în scopuri comerciale; furnizare 
de servicii de informare şi consultanţă cu 

privire la subiecte economice; stocare şi 

accesare de date şi informaţii pe cale 

electronică; compilare (înregistrare şi 

depozitare) de informaţii în baze de date 

computerizate; servicii de consultanţă 

comercială şi furnizare de informaţii cu 

privire la toate cele de mai sus. 
Clasa 36 - Servicii bancare; servicii de 
finanţare; furnizare de numerar; înfiinţare de 

depozite valorice; gestionare financiară; 

analize financiare si activitate de 
consultanţă; furnizare de informaţii 

financiare; brokeraj; investiţii de capital; 

servicii de finanţare pentru persoane 

juridice; asigurări; servicii de economii si 

investiţii; furnizare de servicii de creditare şi 

împrumut; management şi servicii de 

consultanţă privind investiţiile; organizare, 

management, consultanţă şi control în 

materie de operaţiuni bancare, financiare şi 

de investiţii; servicii de consultanţă cu 

privire la probleme bancare, financiare, 
economice şi legate de investiţii; gestionare 

de trusturi şi fonduri; servicii de seifuri şi 

depozitare în siguranţă; organizare, 

management şi reglementare de probleme 
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bancare şi financiare; furnizare de conturi 

de depozit, conturi de economii şi conturi de 

investiţii; brokeraj de asigurări; asigurări de 

viaţă; servicii de estimare şi evaluare de 

daune; servicii de management de rezerve 
de numerar; activităţi imobiliare; agenţii 

imobiliare, servicii de management şi 

brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în 

numele terţilor; servicii de agenţie pentru 

obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii 

financiare pentru bunurile imobile; evaluare 
de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de 
leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare; 

închiriere de spaţii (imobiliare); încasări de 

chirii; intermediere pentru şi furnizare de 
asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri 

şi scheme şi sisteme financiare utilizate 

pentru achiziţia şi finanţarea acestora; 

administrare de imobile şi afaceri financiare; 

servicii de strângere de fonduri în scop de 

binefacere; organizarea fondurilor mutuale; 
constituire de fonduri mutuale; servicii de 
gestionare a numerarului; servicii de 
factoring; servicii de scontare a facturilor; 
servicii de bancomate; servicii de împrumut; 

servicii ipotecare; servicii de brokeraj 
ipotecar; acordare de împrumuturi contra 

garanţii; servicii de oferire de cauţiuni; 

emisie de scrisori de credit şi scrisoare de 

garanţie; servicii de credit; împrumuturi de 

consum, comerciale şi ipotecare, finanţare 

pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru 

achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare 

şi plată de datorii; acordarea de finanţe, 

schimb valutar si servicii de transfer de 
bani; ordine de plată; compensare de 

cecuri; organizarea plăţilor; servicii valutare 

şi de conversie; servicii de birou de schimb 

valutar; servicii valutare; eliberare de cecuri 
de călătorie şi eurocecuri; plăţi bancare 

internaţionale; servicii bancare pentru 

comercianţi şi private; activităţi bancare de 

investiţii; servicii de investiţii şi de economii; 

servicii de gestionare a investiţiilor, inclusiv 

gestionare de active şi portofolii; planuri de 

dividende personale; servicii în domeniul 

fondurilor de pensii; servicii de finanţare 

pentru întreprinderi, tranzacţii şi negocieri 

pe piaţa de capital; export si proiecte de 

finanţare; furnizarea de capital de 

dezvoltare şi de finanţare a participaţiilor; 

brokeraj de obligaţiuni, titluri de valoare, 

mărfuri, produse derivate, instrumente 

financiare şi contracte la termen; servicii de 

construire şi dezvoltare de pieţe financiare; 

servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii 

de brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare 

de acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de 

valoare; servicii de subscriere a acţiunilor; 

servicii de împrumut de garanţii; servicii de 

încasare a dividendelor; servicii ale unei 
întreprinderi de încasare; servicii de 

subscriere; servicii de investiţii cu capital 

variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare 
în valori mobiliare; servicii de protecţie în 

domeniul financiar; servicii de planuri de 
dividende personale; servicii fiscale; servicii 
de consiliere, cercetare şi raportare cu 

privire la planificarea şi investirea financiară 

şi imobiliară; servicii de management al 

investiţiilor si management financiar; 

administrare de active şi portofolii; furnizare 

de informaţii financiare; servicii de cercetare 
în domeniul financiar; servicii în domeniul 

fondurilor de pensii; servicii de transfer 
electronic de capital şi acţiuni; păstrare în 

siguranţă, administrare şi evaluare de 

investiţii; servicii de reprezentare în 

domeniul garanţiilor; servicii de păstrare a 

titlurilor de valoare; servicii de depozite în 

case de bani; depozitare de bunuri de 
valoare; servicii pentru eliberarea cărţilor de 

credit, cartelelor de tranzacţii, cartelelor de 

numerar, cartelelor de certificare de cecuri, 
cartele de plată şi carduri de debit; servicii 

referitoare la cărţi de credit, cartele de 

tranzacţii, cartele de numerar, cartele de 

certificare de cecuri, cartele de plată şi 

carduri de debit; servicii de înregistrare 

pentru cărţi de credit, cartele de tranzacţii, 

cartele de numerar, cartele de certificare de 
cecuri, cartele de plată, carduri de debit, 

carduri financiare şi carduri de achiziţii; 

servicii pentru înlocuirea cartelelor şi 

numerarului; închiriere, dare spre închiriere 

şi leasing de echipamente pentru 
procesarea cardurilor financiare şi a datelor 

referitoare la cele mai susmenţionate; 

servicii financiare furnizate prin intermediul 
portofelelor electronice şi cartelelor cu cip; 
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procesare de date referitoare la tranzacţii cu 

carduri şi alte tranzacţii legate de plăţi; 

furnizare de informaţii financiare prin 

intermediul unei reţele de calculatoare şi a 

unei reţele internaţionale de calculatoare; 

furnizare de servicii de informare şi 

consultanţă cu privire la probleme bancare, 

financiare, legate de investiţii, impozite şi 

asigurări; servicii financiare online; servicii 

bancare la domiciliu şi servicii bancare prin 

internet; servicii electronice de transfer de 
stoc (servicii bancare); furnizare de servicii 
bancare prin telefon, internet şi/sau 

televiziune interactivă; furnizare electronică 

pentru toate serviciile de mai sus; servicii 
bancare, financiare, financiar-economice, 
de investiţii, impozite şi asigurări furnizate 

online prin intermediul bazelor de date 
computerizate sau prin Internet; servicii 
valutare referitoare la toate cele menţionate 

anterior.  
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
(210)     M 2017 02646 
(151)     18/04/2017 
(732)    BANCPOST SA, B-dul Dimitrie      
              Pompeiu nr. 6A, sector 2,    
              BUCUREŞTI, ROMANIA 
(740)    INTELLEXIS, Str. Cuţitul de Argint    
              nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4,   
              040558 BUCUREŞTI, ROMANIA 
(540) 

EU STUDENT 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

Clasa 35 - Servicii de consiliere referitoare 
la impozite şi subiecte economice; servicii 

de consultanţă cu privire la impozite; servicii 

de consultanţă cu privire la managementul 

personalului; analiza preţului de cost; 

programare corporativă; servicii de 

administrare de afaceri şi asistenţă 

economică; servicii de conducere a 

afacerilor; funcţii administrative; servicii de 

asistenţă pentru probleme administrative în 

afaceri; efectuare de cercetare şi inspecţii în 

domeniul afacerilor comerciale; 

managementul dezastrelor în domeniul 

afacerilor; realizare de formate de proiecte 
cu privire la afaceri; servicii de restructurare 
pentru întreprinderi; servicii.de contabilitate; 

întocmire de estimări de impozite; întocmire 

şi completare de declaraţii de venituri; 

furnizare de informaţii pentru probleme 

legate de impozite; servicii de consultanţă si 

de planificare fiscală; servicii de consultanţă 

şi consiliere în domeniul afacerilor; furnizare 

de informaţii cu privire la probleme de 

contabilitate; furnizarea de extrase de cont; 
servicii de asistenţă pentru înregistrare, 

administrare şi secretariat pentru 

întreprinderi; servicii de reproduceri de 

documente; servicii de prelucrare a 
informaţiilor; menţinere de arhive 

electronice; servicii de e-contabilitate şl 

administrare de baze; servicii de evaluare 
comercială; servicii de informaţii, cercetare, 

studii şi investigare; servicii de administrare, 

evaluare şi recrutare de personal; 

organizare, exploatare şi supraveghere de 

scheme de stimulare pentru utilizatori cu 
privire la utilizarea cărţilor de credit, 

cartelelor de tranzacţii, cartelelor de 

numerar, cartelelor de certificare de cecuri, 
cartele de plată, carduri de debit, carduri 

financiare şi de achiziţii; furnizare de 

informaţii economice şi previziuni 

economice; furnizarea de informaţii 

statistice cu privire la subiecte economice şi 

financiare în scopuri comerciale; furnizare 

de servicii de informare şi consultanţă cu 

privire la subiecte economice; stocare şi 

accesare de date şi informaţii pe cale 

electronică; compilare (înregistrare şi 

depozitare) de informaţii în baze de date 

computerizate; servicii de consultanţă 

comercială şi furnizare de informaţii cu 

privire la toate cele de mai sus. 
Clasa 36 - Servicii bancare; servicii de 
finanţare; furnizare de numerar; înfiinţare de 

depozite valorice; gestionare financiară; 

analize financiare si activitate de 
consultanţă; furnizare de informaţii 

financiare; brokeraj; investiţii de capital; 

servicii de finanţare pentru persoane 

juridice; asigurări; servicii de economii si 

investiţii; furnizare de servicii de creditare şi 
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împrumut; management şi servicii de 

consultanţă privind investiţiile; organizare, 

management, consultanţă şi control în 

materie de operaţiuni bancare, financiare şi 

de investiţii; servicii de consultanţă cu 

privire la probleme bancare, financiare, 
economice şi legate de investiţii; gestionare 

de trusturi şi fonduri; servicii de seifuri şi 

depozitare în siguranţă; organizare, 

management şi reglementare de probleme 
bancare şi financiare; furnizare de conturi 

de depozit, conturi de economii şi conturi de 

investiţii; brokeraj de asigurări; asigurări de 

viaţă; servicii de estimare şi evaluare de 

daune; servicii de management de rezerve 
de numerar; activităţi imobiliare; agenţii 

imobiliare, servicii de management şi 

brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în 

numele terţilor; servicii de agenţie pentru 

obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii 

financiare pentru bunurile imobile; evaluare 
de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de 
leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare; 

închiriere de spaţii (imobiliare); încasări de 

chirii; intermediere pentru şi furnizare de 

asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri 

şi scheme şi sisteme financiare utilizate 
pentru achiziţia şi finanţarea acestora; 

administrare de imobile şi afaceri financiare; 

servicii de strângere de fonduri în scop de 

binefacere; organizarea fondurilor mutuale; 
constituire de fonduri mutuale; servicii de 
gestionare a numerarului; servicii de 
factoring; servicii de scontare a facturilor; 
servicii de bancomate; servicii de împrumut; 

servicii ipotecare; servicii de brokeraj 
ipotecar; acordare de împrumuturi contra 

garanţii; servicii de oferire de cauţiuni; 

emisie de scrisori de credit şi scrisoare de 

garanţie; servicii de credit; împrumuturi de 

consum, comerciale şi ipotecare, finanţare 

pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru 

achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare 

şi plată de datorii; acordarea de finanţe, 

schimb valutar si servicii de transfer de 
bani; ordine de plată; compensare de 

cecuri; organizarea plăţilor; servicii valutare 

şi de conversie; servicii de birou de schimb 

valutar; servicii valutare; eliberare de cecuri 
de călătorie şi eurocecuri; plăţi bancare 

internaţionale; servicii bancare pentru 

comercianţi şi private; activităţi bancare de 

investiţii; servicii de investiţii şi de economii; 

servicii de gestionare a investiţiilor, inclusiv 

gestionare de active şi portofolii; planuri de 

dividende personale; servicii în domeniul 

fondurilor de pensii; servicii de finanţare 

pentru întreprinderi, tranzacţii şi negocieri 

pe piaţa de capital; export si proiecte de 

finanţare; furnizarea de capital de 

dezvoltare şi de finanţare a participaţiilor; 

brokeraj de obligaţiuni, titluri de valoare, 
mărfuri, produse derivate, instrumente 

financiare şi contracte la termen; servicii de 

construire şi dezvoltare de pieţe financiare; 

servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii 

de brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare 

de acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de 
valoare; servicii de subscriere a acţiunilor; 

servicii de împrumut de garanţii; servicii de 

încasare a dividendelor; servicii ale unei 

întreprinderi de încasare; servicii de 

subscriere; servicii de investiţii cu capital 

variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare 
în valori mobiliare; servicii de protecţie în 

domeniul financiar; servicii de planuri de 
dividende personale; servicii fiscale; servicii 
de consiliere, cercetare şi raportare cu 

privire la planificarea şi investirea financiară 

şi imobiliară; servicii de management al 

investiţiilor si management financiar; 

administrare de active şi portofolii; furnizare 

de informaţii financiare; servicii de cercetare 

în domeniul financiar; servicii în domeniul 

fondurilor de pensii; servicii de transfer 
electronic de capital şi acţiuni; păstrare în 

siguranţă, administrare şi evaluare de 

investiţii; servicii de reprezentare în 

domeniul garanţiilor; servicii de păstrare a 

titlurilor de valoare; servicii de depozite în 

case de bani; depozitare de bunuri de 
valoare; servicii pentru eliberarea cărţilor de 

credit, cartelelor de tranzacţii, cartelelor de 

numerar, cartelelor de certificare de cecuri, 
cartele de plată şi carduri de debit; servicii 

referitoare la cărţi de credit, cartele de 

tranzacţii, cartele de numerar, cartele de 

certificare de cecuri, cartele de plată şi 

carduri de debit; servicii de înregistrare 

pentru cărţi de credit, cartele de tranzacţii, 
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cartele de numerar, cartele de certificare de 
cecuri, cartele de plată, carduri de debit, 
carduri financiare şi carduri de achiziţii; 

servicii pentru înlocuirea cartelelor şi 

numerarului; închiriere, dare spre închiriere 

şi leasing de echipamente pentru 

procesarea cardurilor financiare şi a datelor 

referitoare la cele mai susmenţionate; 
servicii financiare furnizate prin intermediul 
portofelelor electronice şi cartelelor cu cip; 

procesare de date referitoare la tranzacţii cu 

carduri şi alte tranzacţii legate de plăţi; 

furnizare de informaţii financiare prin 

intermediul unei reţele de calculatoare şi a 

unei reţele internaţionale de calculatoare; 

furnizare de servicii de informare şi 

consultanţă cu privire la probleme bancare, 

financiare, legate de investiţii, impozite şi 

asigurări; servicii financiare online; servicii 

bancare la domiciliu şi servicii bancare prin 

internet; servicii electronice de transfer de 
stoc (servicii bancare); furnizare de servicii 
bancare prin telefon, internet şi/sau 

televiziune interactivă; furnizare electronică 

pentru toate serviciile de mai sus; servicii 
bancare, financiare, financiar-economice, 
de investiţii, impozite şi asigurări furnizate 

online prin intermediul bazelor de date 
computerizate sau prin Internet; servicii 
valutare referitoare la toate cele menţionate 

anterior.  
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
(210) M 2017 02647 
(151) 18/04/2017 
(732)  BANCPOST SA, B-dul Dimitrie 
          Pompeiu nr. 6A, sector 2, 
          BUCUREŞTI, ROMANIA 
(740)  INTELLEXIS, Str. Cuţitul de Argint 
           nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4, 040558     
           BUCUREŞTI, ROMANIA 
(540) 

EU PENSIONAR 
(511) Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
Clasa 35 - Servicii de consiliere referitoare 
la impozite şi subiecte economice; servicii 

de consultanţă cu privire la impozite; servicii 

de consultanţă cu privire la managementul 

personalului; analiza preţului de cost; 

programare corporativă; servicii de 

administrare de afaceri şi asistenţă 

economică; servicii de conducere a 

afacerilor; funcţii administrative; servicii de 
asistenţă pentru probleme administrative în 

afaceri; efectuare de cercetare şi inspecţii în 

domeniul afacerilor comerciale; 
managementul dezastrelor în domeniul 

afacerilor; realizare de formate de proiecte 
cu privire la afaceri; servicii de restructurare 
pentru întreprinderi; servicii.de contabilitate; 

întocmire de estimări de impozite; întocmire 

şi completare de declaraţii de venituri; 

furnizare de informaţii pentru probleme 

legate de impozite; servicii de consultanţă si 

de planificare fiscală; servicii de consultanţă 

şi consiliere în domeniul afacerilor; furnizare 

de informaţii cu privire la probleme de 

contabilitate; furnizarea de extrase de cont; 
servicii de asistenţă pentru înregistrare, 

administrare şi secretariat pentru 

întreprinderi; servicii de reproduceri de 
documente; servicii de prelucrare a 
informaţiilor; menţinere de arhive 

electronice; servicii de e-contabilitate şl 

administrare de baze; servicii de evaluare 
comercială; servicii de informaţii, cercetare, 

studii şi investigare; servicii de administrare, 
evaluare şi recrutare de personal; 

organizare, exploatare şi supraveghere de 

scheme de stimulare pentru utilizatori cu 
privire la utilizarea cărţilor de credit, 

cartelelor de tranzacţii, cartelelor de 

numerar, cartelelor de certificare de cecuri, 
cartele de plată, carduri de debit, carduri 

financiare şi de achiziţii; furnizare de 

informaţii economice şi previziuni 

economice; furnizarea de informaţii 

statistice cu privire la subiecte economice şi 

financiare în scopuri comerciale; furnizare 
de servicii de informare şi consultanţă cu 

privire la subiecte economice; stocare şi 

accesare de date şi informaţii pe cale 

electronică; compilare (înregistrare şi 

depozitare) de informaţii în baze de date 

computerizate; servicii de consultanţă 

comercială şi furnizare de informaţii cu 

privire la toate cele de mai sus. 
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Clasa 36 - Servicii bancare; servicii de 
finanţare; furnizare de numerar; înfiinţare de 

depozite valorice; gestionare financiară; 

analize financiare si activitate de 
consultanţă; furnizare de informaţii 

financiare; brokeraj; investiţii de capital; 

servicii de finanţare pentru persoane 

juridice; asigurări; servicii de economii si 

investiţii; furnizare de servicii de creditare şi 

împrumut; management şi servicii de 

consultanţă privind investiţiile; organizare, 

management, consultanţă şi control în 

materie de operaţiuni bancare, financiare şi 

de investiţii; servicii de consultanţă cu 

privire la probleme bancare, financiare, 
economice şi legate de investiţii; gestionare 

de trusturi şi fonduri; servicii de seifuri şi 

depozitare în siguranţă; organizare, 

management şi reglementare de probleme 

bancare şi financiare; furnizare de conturi 

de depozit, conturi de economii şi conturi de 

investiţii; brokeraj de asigurări; asigurări de 

viaţă; servicii de estimare şi evaluare de 

daune; servicii de management de rezerve 
de numerar; activităţi imobiliare; agenţii 

imobiliare, servicii de management şi 

brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în 

numele terţilor; servicii de agenţie pentru 

obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii 

financiare pentru bunurile imobile; evaluare 
de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de 
leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare; 

închiriere de spaţii (imobiliare); încasări de 

chirii; intermediere pentru şi furnizare de 
asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri 

şi scheme şi sisteme financiare utilizate 

pentru achiziţia şi finanţarea acestora; 

administrare de imobile şi afaceri financiare; 

servicii de strângere de fonduri în scop de 

binefacere; organizarea fondurilor mutuale; 
constituire de fonduri mutuale; servicii de 
gestionare a numerarului; servicii de 
factoring; servicii de scontare a facturilor; 
servicii de bancomate; servicii de împrumut; 

servicii ipotecare; servicii de brokeraj 
ipotecar; acordare de împrumuturi contra 
garanţii; servicii de oferire de cauţiuni; 

emisie de scrisori de credit şi scrisoare de 

garanţie; servicii de credit; împrumuturi de 

consum, comerciale şi ipotecare, finanţare 

pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru 

achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare 

şi plată de datorii; acordarea de finanţe, 

schimb valutar si servicii de transfer de 
bani; ordine de plată; compensare de 

cecuri; organizarea plăţilor; servicii valutare 

şi de conversie; servicii de birou de schimb 

valutar; servicii valutare; eliberare de cecuri 
de călătorie şi eurocecuri; plăţi bancare 

internaţionale; servicii bancare pentru 

comercianţi şi private; activităţi bancare de 

investiţii; servicii de investiţii şi de economii; 

servicii de gestionare a investiţiilor, inclusiv 
gestionare de active şi portofolii; planuri de 

dividende personale; servicii în domeniul 

fondurilor de pensii; servicii de finanţare 

pentru întreprinderi, tranzacţii şi negocieri 

pe piaţa de capital; export si proiecte de 

finanţare; furnizarea de capital de 
dezvoltare şi de finanţare a participaţiilor; 

brokeraj de obligaţiuni, titluri de valoare, 

mărfuri, produse derivate, instrumente 

financiare şi contracte la termen; servicii de 

construire şi dezvoltare de pieţe financiare; 

servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii 

de brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare 

de acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de 

valoare; servicii de subscriere a acţiunilor; 

servicii de împrumut de garanţii; servicii de 

încasare a dividendelor; servicii ale unei 

întreprinderi de încasare; servicii de 

subscriere; servicii de investiţii cu capital 

variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare 
în valori mobiliare; servicii de protecţie în 

domeniul financiar; servicii de planuri de 
dividende personale; servicii fiscale; servicii 
de consiliere, cercetare şi raportare cu 

privire la planificarea şi investirea financiară 

şi imobiliară; servicii de management al 

investiţiilor si management financiar; 

administrare de active şi portofolii; furnizare 

de informaţii financiare; servicii de cercetare 
în domeniul financiar; servicii în domeniul 

fondurilor de pensii; servicii de transfer 
electronic de capital şi acţiuni; păstrare în 

siguranţă, administrare şi evaluare de 

investiţii; servicii de reprezentare în 

domeniul garanţiilor; servicii de păstrare a 

titlurilor de valoare; servicii de depozite în 
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case de bani; depozitare de bunuri de 
valoare; servicii pentru eliberarea cărţilor de 

credit, cartelelor de tranzacţii, cartelelor de 

numerar, cartelelor de certificare de cecuri, 
cartele de plată şi carduri de debit; servicii 

referitoare la cărţi de credit, cartele de 

tranzacţii, cartele de numerar, cartele de 

certificare de cecuri, cartele de plată şi 

carduri de debit; servicii de înregistrare 

pentru cărţi de credit, cartele de tranzacţii, 
cartele de numerar, cartele de certificare de 
cecuri, cartele de plată, carduri de debit, 

carduri financiare şi carduri de achiziţii; 

servicii pentru înlocuirea cartelelor şi 

numerarului; închiriere, dare spre închiriere 

şi leasing de echipamente pentru 

procesarea cardurilor financiare şi a datelor 

referitoare la cele mai susmenţionate; 

servicii financiare furnizate prin intermediul 
portofelelor electronice şi cartelelor cu cip; 

procesare de date referitoare la tranzacţii cu 

carduri şi alte tranzacţii legate de plăţi; 

furnizare de informaţii financiare prin 

intermediul unei reţele de calculatoare şi a 

unei reţele internaţionale de calculatoare; 

furnizare de servicii de informare şi 

consultanţă cu privire la probleme bancare, 

financiare, legate de investiţii, impozite şi 

asigurări; servicii financiare online; servicii 

bancare la domiciliu şi servicii bancare prin 

internet; servicii electronice de transfer de 
stoc (servicii bancare); furnizare de servicii 
bancare prin telefon, internet şi/sau 

televiziune interactivă; furnizare electronică 

pentru toate serviciile de mai sus; servicii 
bancare, financiare, financiar-economice, 
de investiţii, impozite şi asigurări furnizate 

online prin intermediul bazelor de date 
computerizate sau prin Internet; servicii 
valutare referitoare la toate cele menţionate 

anterior.  
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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EU MAMĂ 
 

(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
Clasa 35 - Servicii de consiliere referitoare 
la impozite şi subiecte economice; servicii 

de consultanţă cu privire la impozite; servicii 

de consultanţă cu privire la managementul 

personalului; analiza preţului de cost; 

programare corporativă; servicii de 

administrare de afaceri şi asistenţă 

economică; servicii de conducere a 

afacerilor; funcţii administrative; servicii de 

asistenţă pentru probleme administrative în 

afaceri; efectuare de cercetare şi inspecţii în 

domeniul afacerilor comerciale; 
managementul dezastrelor în domeniul 

afacerilor; realizare de formate de proiecte 
cu privire la afaceri; servicii de restructurare 
pentru întreprinderi; servicii.de contabilitate; 
întocmire de estimări de impozite; întocmire 

şi completare de declaraţii de venituri; 

furnizare de informaţii pentru probleme 

legate de impozite; servicii de consultanţă si 

de planificare fiscală; servicii de consultanţă 

şi consiliere în domeniul afacerilor; furnizare 

de informaţii cu privire la probleme de 

contabilitate; furnizarea de extrase de cont; 
servicii de asistenţă pentru înregistrare, 

administrare şi secretariat pentru 

întreprinderi; servicii de reproduceri de 

documente; servicii de prelucrare a 
informaţiilor; menţinere de arhive 

electronice; servicii de e-contabilitate şl 

administrare de baze; servicii de evaluare 
comercială; servicii de informaţii, cercetare, 

studii şi investigare; servicii de administrare, 

evaluare şi recrutare de personal; 
organizare, exploatare şi supraveghere de 
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scheme de stimulare pentru utilizatori cu 
privire la utilizarea cărţilor de credit, 

cartelelor de tranzacţii, cartelelor de 

numerar, cartelelor de certificare de cecuri, 
cartele de plată, carduri de debit, carduri 
financiare şi de achiziţii; furnizare de 

informaţii economice şi previziuni 

economice; furnizarea de informaţii 

statistice cu privire la subiecte economice şi 

financiare în scopuri comerciale; furnizare 

de servicii de informare şi consultanţă cu 

privire la subiecte economice; stocare şi 

accesare de date şi informaţii pe cale 

electronică; compilare (înregistrare şi 

depozitare) de informaţii în baze de date 

computerizate; servicii de consultanţă 

comercială şi furnizare de informaţii cu 

privire la toate cele de mai sus. 
Clasa 36 - Servicii bancare; servicii de 
finanţare; furnizare de numerar; înfiinţare de 

depozite valorice; gestionare financiară; 

analize financiare si activitate de 
consultanţă; furnizare de informaţii 

financiare; brokeraj; investiţii de capital; 

servicii de finanţare pentru persoane 

juridice; asigurări; servicii de economii si 

investiţii; furnizare de servicii de creditare şi 

împrumut; management şi servicii de 

consultanţă privind investiţiile; organizare, 

management, consultanţă şi control în 

materie de operaţiuni bancare, financiare şi 

de investiţii; servicii de consultanţă cu 

privire la probleme bancare, financiare, 
economice şi legate de investiţii; gestionare 

de trusturi şi fonduri; servicii de seifuri şi 

depozitare în siguranţă; organizare, 

management şi reglementare de probleme 

bancare şi financiare; furnizare de conturi 

de depozit, conturi de economii şi conturi de 

investiţii; brokeraj de asigurări; asigurări de 

viaţă; servicii de estimare şi evaluare de 

daune; servicii de management de rezerve 
de numerar; activităţi imobiliare; agenţii 

imobiliare, servicii de management şi 

brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în 

numele terţilor; servicii de agenţie pentru 

obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii 

financiare pentru bunurile imobile; evaluare 
de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de 
leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare; 

închiriere de spaţii (imobiliare); încasări de 

chirii; intermediere pentru şi furnizare de 

asigurări pentru clădiri, proprietăţi, terenuri 
şi scheme şi sisteme financiare utilizate 

pentru achiziţia şi finanţarea acestora; 

administrare de imobile şi afaceri financiare; 

servicii de strângere de fonduri în scop de 

binefacere; organizarea fondurilor mutuale; 
constituire de fonduri mutuale; servicii de 
gestionare a numerarului; servicii de 
factoring; servicii de scontare a facturilor; 
servicii de bancomate; servicii de împrumut; 

servicii ipotecare; servicii de brokeraj 
ipotecar; acordare de împrumuturi contra 

garanţii; servicii de oferire de cauţiuni; 

emisie de scrisori de credit şi scrisoare de 

garanţie; servicii de credit; împrumuturi de 

consum, comerciale şi ipotecare, finanţare 

pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru 

achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare 

şi plată de datorii; acordarea de finanţe, 

schimb valutar si servicii de transfer de 
bani; ordine de plată; compensare de 

cecuri; organizarea plăţilor; servicii valutare 

şi de conversie; servicii de birou de schimb 

valutar; servicii valutare; eliberare de cecuri 
de călătorie şi eurocecuri; plăţi bancare 

internaţionale; servicii bancare pentru 

comercianţi şi private; activităţi bancare de 

investiţii; servicii de investiţii şi de economii; 

servicii de gestionare a investiţiilor, inclusiv 

gestionare de active şi portofolii; planuri de 
dividende personale; servicii în domeniul 

fondurilor de pensii; servicii de finanţare 

pentru întreprinderi, tranzacţii şi negocieri 

pe piaţa de capital; export si proiecte de 

finanţare; furnizarea de capital de 

dezvoltare şi de finanţare a participaţiilor; 

brokeraj de obligaţiuni, titluri de valoare, 

mărfuri, produse derivate, instrumente 

financiare şi contracte la termen; servicii de 

construire şi dezvoltare de pieţe financiare; 

servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii 

de brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare 

de acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de 

valoare; servicii de subscriere a acţiunilor; 

servicii de împrumut de garanţii; servicii de 

încasare a dividendelor; servicii ale unei 

întreprinderi de încasare; servicii de 

subscriere; servicii de investiţii cu capital 
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variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare 
în valori mobiliare; servicii de protecţie în 

domeniul financiar; servicii de planuri de 
dividende personale; servicii fiscale; servicii 
de consiliere, cercetare şi raportare cu 
privire la planificarea şi investirea financiară 

şi imobiliară; servicii de management al 

investiţiilor si management financiar; 

administrare de active şi portofolii; furnizare 

de informaţii financiare; servicii de cercetare 

în domeniul financiar; servicii în domeniul 

fondurilor de pensii; servicii de transfer 
electronic de capital şi acţiuni; păstrare în 

siguranţă, administrare şi evaluare de 

investiţii; servicii de reprezentare în 

domeniul garanţiilor; servicii de păstrare a 

titlurilor de valoare; servicii de depozite în 

case de bani; depozitare de bunuri de 
valoare; servicii pentru eliberarea cărţilor de 

credit, cartelelor de tranzacţii, cartelelor de 

numerar, cartelelor de certificare de cecuri, 
cartele de plată şi carduri de debit; servicii 

referitoare la cărţi de credit, cartele de 

tranzacţii, cartele de numerar, cartele de 

certificare de cecuri, cartele de plată şi 

carduri de debit; servicii de înregistrare 

pentru cărţi de credit, cartele de tranzacţii, 

cartele de numerar, cartele de certificare de 
cecuri, cartele de plată, carduri de debit, 

carduri financiare şi carduri de achiziţii; 

servicii pentru înlocuirea cartelelor şi 

numerarului; închiriere, dare spre închiriere 

şi leasing de echipamente pentru 

procesarea cardurilor financiare şi a datelor 
referitoare la cele mai susmenţionate; 

servicii financiare furnizate prin intermediul 
portofelelor electronice şi cartelelor cu cip; 

procesare de date referitoare la tranzacţii cu 

carduri şi alte tranzacţii legate de plăţi; 

furnizare de informaţii financiare prin 
intermediul unei reţele de calculatoare şi a 

unei reţele internaţionale de calculatoare; 

furnizare de servicii de informare şi 

consultanţă cu privire la probleme bancare, 

financiare, legate de investiţii, impozite şi 

asigurări; servicii financiare online; servicii 
bancare la domiciliu şi servicii bancare prin 

internet; servicii electronice de transfer de 
stoc (servicii bancare); furnizare de servicii 
bancare prin telefon, internet şi/sau 

televiziune interactivă; furnizare electronică 

pentru toate serviciile de mai sus; servicii 
bancare, financiare, financiar-economice, 
de investiţii, impozite şi asigurări furnizate 

online prin intermediul bazelor de date 
computerizate sau prin Internet; servicii 
valutare referitoare la toate cele menţionate 

anterior.  
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
(210)   M 2017 02650 
(151)   18/04/2017 
(732)   SC AGRO MONTANA EXIM SRL, 
           Str. Castanilor nr. 5, judeţul Ilfov, 
           BALOTEŞTI. ROMANIA 
(740)   SC NOMENIUS SRL , Piaţa Pache 

 Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6, 
           sector 2, 021401 BUCUREŞTI,  
           ROMANIA 
(540) 
  
 
 
 

AGRO MONTANA 
(591)    Culori revendicate: verde (Pantone 

349, 375) 
 
(511)    Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte 
de carne, fructe şi legume conservate, 

congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, 

compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, 

uleiuri şi grăsimi comestibile (solicităm 

protecţie pentru întreaga listă de produse 

incluse în această clasă conform Clasificării 

de la Nisa). 
35 Publicitate conducerea şi administrarea 
afacerilor lucrări de birou (solicităm protecţie 

pentru întreaga listă de servicii incluse în 

această clasă conform Clasificării de la 

Nisa). 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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  (210)     M 2017 02651 
(151)     18/04/2017 
(732)     SC IT REPUBLIC SRL, Str. 

Râmnicu Vâlcea nr. 14, sector 3, 
BUCUREŞTI. ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE 
PROPRIETATE INDUSTRIALA 
RALUCA ARDELEANU, 
Str. Baia de Aramă nr. 1, bloc 
B, sc. 3, et.6, ap. 117, sector 2 , 
022204 BUCUREŞTI. ROMANIA 

(540) 

 
 

 

Everpro WELDERS 
(591) Culori revendicate: negru, 

albastru, alb 
 

(531)     Clasificare Viena: 01.15.07; 
01.03.18; 27.05.01; 27.05.02; 
27.05.04; 29.01.12 

 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 
7 Aparate de sudură, electrice. 

 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

(210)     M 2017 02652 
(151)     18/04/2017 
(732)     SC IT REPUBLIC SRL, Str. 

Râmnicu Vâlcea nr. 14, sector 
3, BUCUREŞTI. ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE 
PROPRIETATE 
INDUSTRIALA RALUCA 
ARDELEANU, 
Str. Baia de Aramă nr. 1, bloc 
B, sc. 3, et.6, ap. 117, sector 2 , 
022204 BUCUREŞTI. ROMANIA 
 
 
 
 
 
 

(540) 

 
 

 

TOPWELL 
(591)     Culori revendicate:alb, roşu 
 
(531)     Clasificare Viena: 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.11; 29.01.01 
 
(511)     Produse si/sau servicii grupate pe 

clase: 

7 Aparate de sudură, electrice. 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

(210)     M 2017 02653 
(151)     18/04/2017 
(732)     GABRIEL-GABOR BUCHER, Str. 

Horia nr. 10, sc. D, et. 2, ap. 6, 
judeţul Arad, ARAD. ROMANIA 

(540) 

 
 

 

ARADAN 
(591)     Culori revendicate:negru, roşu, alb 

 
(531)     Clasificare Viena: 26.01.10; 

27.05.02; 29.01.13 
 
  (511)     Produse si/sau servicii grupate pe    
                 clase:
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41 Cursuri   de  arte  marțiale(instruire), 
pregătire  în arte marțiale(instruire), 
administrare  de  școli  de  arte  
marțiale, servicii    furnizate    de    cluburi    
sportive, educație   sportivă,   
antrenament   sportiv, activități sportive, 
organizare de evenimente sportive,   
competiții   și   turnee   sportive, servicii 
de educare sportivă, producție de 
evenimente  sportive,  servicii  de  
pregătire sportivă,   cursuri   de   pregătire   
sportivă, furnizare de informații referitoare 
la sport, furnizare   de   ştiri   referitoare   
la   sport, închiriere  de  echipamente      
pentru evenimente   sportului, angajarea 
de personalități sportive pentru 
evenimente  (servicii  de  reprezentanță),  
producție  de evenimente sportive pentru  

radio, producție de  evenimente  sportive 
pentru   filme, publicare  de  cărți,  
publicare  multimedia de  cărți,  publicare  
de  cărți  electronice  și periodice pe 
internet, producţie de filme pe bandă video 
şi pe DVD-uri, producţii de film, televiziune 

şi radio, servicii de consultanţă referitoare 

la organizarea de manifestări sportive. 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
(210)    M 2017 02654 
(151)    18/04/2017 
(732)   SC MERT SA, Şos. Bucureşti-          

            Urziceni, nr. 50A, judeţul Ilfov,     

            AFUMAŢI, ROMANIA 

(540) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           CROCODIL 

(511)    Produse si/sau servicii grupate pe 

            clase: 

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de  

cafea, orez, tapioca și sago, faină și 

preparate din cereale, pâine,  

produse de patiserie și cofetărie,  

înghețată comestibilă, zahăr, miere,  

sirop de melasă, drojdie, praf de copt, 

sare, muștar, oțet, sosuri (condimente), 

mirodenii, gheață. 

                  ❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERAT{

La depozitul M 2017 01457, publicat în data de 16.03.2017, solicitant
Constantinova Oxana, se modific| data de depozit conform datei la care s-au achitat
taxele. 

Data de depozit este 09.03.2017. 



                E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2017 02110 publicat în data de 04.04.2017 clasa
corectă este:

Clasa 35 - Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; regruparea în avantajul terţilor a unor produse diverse,
în special ochelari şi accesorii pentru ochelari (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul sau
cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin mijloace  electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.



E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2017 02112 publicat în data de 04.04.2017 clasa
corectă este:

Clasa 35 - Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; regruparea în avantajul terţilor a unor produse diverse
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
online,într-o reţea computerizată, operaţiuni de import-export; prezentarea produselor
în medii de comunicare, pentru retail; organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.




