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Publicate în 08.07.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2014
04209

01/07/2014 S.C. SYNCWISE SYSTEMS
AND TECHNOLOGY S.R.L.

SYNCWISE FUTURE ENABLED

2 M 2014
04539

01/07/2014 CEI TREI MUSCHETARI
EDUCATION S.R.L.

Cei Trei Muschetari AFTER
SCHOOL

3 M 2014
04540

01/07/2014 BARSAI NARCISA TEATRUL AMERICAN

4 M 2014
04541

01/07/2014 OIANU ADRIAN VIOREL D{M SFOAR{ ÎN ÚAR{ BY
ADRIAN OIANU

5 M 2014
04543

01/07/2014 ENACHE MIH{IÚ{ REDESCOPER{ ISTORIA

6 M 2014
04544

01/07/2014 DERMENGIU MARIA RALUCA MARIE NOUVELLE MN

7 M 2014
04545

01/07/2014 S.C. ANAMAN-MEDICAL S.R.L. ANAmAN Medical

8 M 2014
04546

01/07/2014 FUNDAÚIA JUSTIN PÂRVU FundaÛia Justin Pârvu

9 M 2014
04547

01/07/2014 METIU ION
METIU TEODORA OLGA

LABORATORUL DE DICÚIE

10 M 2014
04548

01/07/2014 LUCOV ÔTEFAN BODGAN BORDEI

11 M 2014
04549

01/07/2014 S.C. MARPAN S.R.L. PÂINEA CASEI ZANC

12 M 2014
04550

01/07/2014 VERTICAL CALL POINT S.R.L. 365Romania.ro

13 M 2014
04551

01/07/2014 S.C. AMC S.R.L. KOBI

14 M 2014
04552

01/07/2014 S.C. AMC S.R.L. POLAR POLI

15 M 2014
04553

01/07/2014 PEPSICO, INC. LAY'S. LUMINEAZA-TI ZIUA
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(210) M 2014 04209
(151) 01/07/2014
(732) S.C. SYNCWISE SYSTEMS AND

TECHNOLOGY S.R.L., Str.
Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4, sc.
2, ap. 61, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

SYNCWISE FUTURE
ENABLED

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;

270501; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate Õi instrumente de uz ÕtiinÛific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optic|, cânt|rire,
m|surare, semnalizare, verificare, salvare
Õi înv|Û|mânt; aparate Õi instrumente
pentru conducerea, distr ibu Û ia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea Õi
reproducerea sunetului sau imaginii;
suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; automate de vânzare Õi
mecanisme pentru aparate care
funcÛioneaz| cu fise; case de marcat,
maÕini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor Õi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
software înregistrat pentru computere;
programe înregistrare operate pe
computer;programe pentru computer

(software desc|rcabil); monitoare
(programe de computer); programe de
operare a computerului înregistrate.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õ i  software; analiza
software-ului de computer; design pentru
sistemele de computer; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanÛ|; programare computerizat|;
instalarea de software pentru computere;
actualizarea software-urilor de computer;
consultanÛ| de software computerizat;
software-ul ca program (SaaS);
tehnologia informaÛiei (IT) servicii de
consultanÛ|; inginerie; crearea Õi
mentenanÛa website-urilor pentru alÛii;
instalarea software-ului computerizat;
mentenanÛa software-urilor de program;
g|zduirea site-urilor web; servicii de
motoare de c|utare pe Internet; închiriere
a software-ului de computer; închirierea
serverelor web; server de g|zduire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04539
(151) 01/07/2014
(732) CEI TREI MUSCHETARI

EDUCATION S.R.L., Str. Vaselor
nr. 40, sector 2, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Cei Trei Muschetari AFTER
SCHOOL

(591) Culor i  revendicate:galben,
albastru, roÕu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040515;

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

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04546
(151) 01/07/2014
(732) FUNDAÚIA JUSTIN PÂRVU, Sat

Petru Vod|, judeÛul NeamÛ, ,
COMUNA POIANA TEIULUI
ROMANIA 

(740) P I D E S  C A B I N E T  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Str. Valea Buz|ului nr. 10, bl. G30,
ap. 36, sector 3 BUCUREÔTI

(540)

FundaÛia Justin Pârvu
  
(531) Clasificare Viena:020103; 270508;

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

3 S|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, odorizante, uleiuri esenÛiale
aromate; creme cosmetice; odorizante.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare
de uz medical; substanÛe dietetice de uz
medical; suplimente dietetice, tincturi
pentru uz medical; siropuri pentru uz
farmaceutic; balsamuri pentru uz medical,
produse balsamice pentru uz medical,
creme de uz farmaceutic Õi medical.
9 Suporturi de înregistrare magnetice,
optice sau altele asemenea înregistrate;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 01.07.2014

4

publicaÛii electronice desc|rcabile.
14 Metale preÛioase Õi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale
preÛioase care nu sunt cuprinse în alte
clase; bijuterii, pietre preÛioase; insigne,
decoraÛiuni, trofee din metale preÛioase Õi
aliajele lor.
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase;
tip|rituri: calendare, c|rÛi, pliante, broÕuri,
reviste, ziare, ilustrate, icoane, publicaÛii
tip|rite; cursuri, manuale; materiale de
instruire sau înv|Û|mânt (cu excepÛia
aparatelor); fotografii; papet|rie.
20 Produse din lemn (neincluse în alte
clase), plut|, stuf, trestie, r|chit|, os,
fildeÕ, os de balen|, scoici, sidef, spum|
de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic; mobilier din aceste
materiale; lucr|ri de art| din lemn, cear|,
gips sau plastic.
21 Candelabre (lumân|ri); sting|toare de
lumân|ri, inele de lumân|ri, lumân|ri;
arz|toare de parfumuri Õi substanÛe
aromate, catui, cadelniÛe.
25 Articole de îmbr|c|minte Õi
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului; sutane, patrafire, mitre, alte
veÕminte preoÛeÕti Õi bisericeÕti; haine, ii,
costume populare.
26 Dantel| Õi broderie, panglici Õi Õnururi,
pasmanterie; flori artificiale; produse
fantezie brodate; închiz|tori pentru
îmbr|c|minte; insigne (nu din metale
preÛioase); insigne ornamemtale;
ornamente pentru îmbr|c|minte;
cordoane pentru îmbr|c|minte; împletituri
ornamente pentru îmbr|c|minte; paiete
pentru îmbr|c|minte; broderie cu fir
metalic.
32 B|uturi Õi sucuri din fructe; siropuri Õi
alte produse pentru prepararea b|uturilor,
nectare din fructe non-alcoolice.

35 Publicitate; regruparea în avantajul
terÛilor a produselor, în special obiecte de
cult, permiÛând consumatorilor s| le vad|
Õi s| le cumpere comod; tratamentul
textelor, redactare, editare.
38 Servicii de difuzare a slujbelor
religioase în direct Õi înregistrate;
transmiterea în direct Õi inregistr|ri ale
evenimentelor cu caracter religios Õi
cultural.
41 EducaÛie; instruire; activit|Ûi Õi
evenimente culturale, Õti inÛ if ice;
simpozioane; publicare c|rÛi, reviste,
broÕuri Õi publicare on-line; educaÛie
religioas|; furnizarea de publicaÛii
electronice nedesc|rcabile; publicarea
c|rÛilor Õi jurnalelor electronice online.
43 Case de pensionari, aziluri Õi camine;
cantine; închirierea de caz|ri temporare.
44 Servicii de îngrijiri medicale, de igien|
Õi de frumuseÛe; îngrijire medical|;
asistenÛ| medical|; sanatorii private.
45 Servicii personale Õi sociale pentru
satisfacerea unor nevoi individuale;
servicii oferite unor persoane pentru
evenimente sociale, organizarea de
întâlniri religioase; servicii funerare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04547
(151) 01/07/2014
(732) METIU ION, Str. BaiculeÕti nr. 17,

bl. C13, sc. B, et. 9, ap.78, sector
1, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(732) METIU TEODORA OLGA, Str.
Baiculesti nr. 17, bl. C13, sc. B, et.
9, ap. 78, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Ôos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A,
et. 5, ap. 18, sector 2 BUCUREÔTI

(540)

LABORATORUL DE DICÚIE
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270508;

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

16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tip|rituri;
articole de leg|torie; fotografii; papet|rie;
adezivi pentru papet|rie sau menaj;
materiale pentru artisi; pensule; maÕini de
scris Õi articole de birou (cu excepÛia
mobilierului); material didactic sau pentru
înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
sport necuprinse în alte clase : decoraÛiuni

pentru pomul de Cr|ciun.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii. 
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04548
(151) 01/07/2014
(732) LUCOV ÔTEFAN BODGAN, Aleea

S|nduleÕti nr. 5, bl. E15, sc. 1, et.
3, ap. 17, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

BORDEI
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaÛie public|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04549
(151) 01/07/2014
(732) S.C. MARPAN S.R.L., Str. Morii

nr. 18, judeÛul Cluj, 405300,
GHERLA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIAL{ CIUPAN CORNEL,
Str. Mestecenilor nr. 6, bl.9E, ap.2,
judeÛ Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

PÂINEA CASEI ZANC

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Pâine, produse de patiserie Õi
cofet|rie. 
35 Regruparea în avantajul terÛilor cu
pâine Õi produse de patiserie (cu excepÛia
t r a n s p o r t u l u i  l o r )  p e r m i Ûâ n d
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04540
(151) 01/07/2014
(732) BARSAI NARCISA, Str. L|Ûea

Gheorghe nr. 14, bl. C35, ap. 4,
sector 6, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

TEATRUL AMERICAN
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04541
(151) 01/07/2014
(732) OIANU ADRIAN VIOREL, B-dul

Dacia nr. 72, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

D{M SFOAR{ ÎN ÚAR{ BY
ADRIAN OIANU

  

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

41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04550
(151) 01/07/2014
(732) VERTICAL CALL POINT S.R.L.,

Str. Neagoe Vod| bl. F8, sc. B, ap.
29, judeÛul ArgeÕ, , CURTEA DE
ARGEÔ ROMANIA 

(540)

365Romania.ro

(591) Culori revendicate:albastru,
galben, roÕu, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270711;

290115;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publ ic i tate; conducerea Õ i
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administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor; organizare de c|l|torii.
43 Restaurante Õi cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04551
(151) 01/07/2014
(732) S.C. AMC S.R.L., Str. Român| nr.

203, Jud. Covasna, 527100,
COMUNA HAGHIG ROMANIA 

(540)

KOBI
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari; ochelari (optic|); ochelari
corectori; ochelari antiorbire; ochelari
antireflex; ochelari 3d; alidade pentru
ochelari; suporturi pentru ochelari;
ochelari de schi; ochelari de vedere;
lentile pentru ochelari; lentile de ochelari;
sticl| de ochelari; ochelari de gheÛari;
ap|ratori pentru ochelari; ochelari de citit;
rame de ochelari; ochelari pentru cicliÕti;
ochelari pince-nez; ochelari f|r| braÛe;
braÛe de ochelari; etuiuri de ochelari;
tocuri de ochelari; ochelari de sport;
ochelari de protecÛie; ochelari tip masc|;
ochelari de înot; ochelari de soare; lentile
pentru ochelari; ochelari cu prescripÛie
medical|; articole de opticÕ (ochelari);
rame de ochelari nemontate; ochelari cu
lentile polarizate; rame pentru ochelari de
vedere Õi ochelari de soare; ochelari de
vedere (articole optice); ochelari de
protecÛie pentru z|pad|; Õnururi pentru
ochelari de soare; lentile pentru ochelari
de vedere; ochelari pentru tir (articole
optice); lentile pentru ochelari de soare;

etuiuri pentru ochelari de soare; rame de
ochelari f|r| braÛe; rame pentru ochelari
de soare; Õnururi pentru ochelari f|r|
braÛe; l|nÛiÕoare pentru ochelari de soare;
ochelari de protecÛie pentru sport; ochelari
de protecÛie pentru înot; ochelari de
protecÛie pentru protejarea ochilor; lentile
optice pentru ochelarii de soare; ochelari
cu lentile de soare ataÕabile (clip-on).
20 Rame; cadre (rame); suport de afiÕare.
21 Cârp| pentru ochelari; pânze pentru
Õtergerea ochelarilor; cârpe de Õters
pentru Õtergerea ochelarilor.
35 Publicitate; publicitate online;
publicitate televizat|; publicitate
radiofonic|; publicitate prin bannere;
servicii de publicitate; publicitate prin
corespondenÛ|; publicitate Õi marketing;
organizarea de publicitate; consultanÛ|
privind publicitatea; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reÛele informatice;
publicitate cu r|spuns direct; servicii
promoÛionale de publicitate; promovare de
concerte (publicitate); servicii de
publicitate exterioar|; promovare de
c|l|torii (publicitate); publicitate direct|
prin poÕt|; publicitate radio Õi de
televiziune; servicii de publicitate de
exterior; servicii de publicitate Õi
marketing; consultanÛ| în publicitate Õi
marketing; servicii de editare de
publicitate; servicii de reclam| Õi
publicitate; consultanÛ| privind publicitatea
în pres|; furnizare de informaÛii privind
publicitatea; servicii de consultanÛ| privind
publicitatea; servicii de asistenÛ| privind
publicitatea; servicii de publicitate Õi de
promovare; întocmirea de texte de
publicitate comercial|; preg|tirea de
prezent|ri audiovizuale pentru publicitate;
publicitate în reviste, broÕuri Õi ziare;
servicii de creare de m|rci (publicitate Õi
promovare); publicitate, în special servicii
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pentru promovarea de produse;
promovare, publicitate Õi marketing pentru
pagini web online; publicitate prin
intermediul mediilor electronice Õi
îndeosebi prin internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04552
(151) 01/07/2014
(732) S.C. AMC S.R.L., Str. Român| nr.

203, Jud. Covasna, 527100,
COMUNA HAGHIG ROMANIA 

(540)

POLAR POLI

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari; ochelari (optic|); ochelari
corectori; ochelari antiorbire; ochelari
antireflex; ochelari 3d; alidade pentru
ochelari; suporturi pentru ochelari;
ochelari de schi; ochelari de vedere;
lentile pentru ochelari; lentile de ochelari;
sticl| de ochelari; ochelari de gheÛari;
ap|ratori pentru ochelari; ochelari de citit;
rame de ochelari; ochelari pentru cicliÕti;
ochelari pince-nez; ochelari f|r| braÛe;
braÛe de ochelari; etuiuri de ochelari;
tocuri de ochelari; ochelari de sport;
ochelari de protecÛie; ochelari tip masc|;
ochelari de înot; ochelari de soare; lentile
pentru ochelari; ochelari cu prescripÛie
medical|; articole de opticÕ (ochelari);
rame de ochelari nemontate; ochelari cu
lentile polarizate; rame pentru ochelari de
vedere Õi ochelari de soare; ochelari de
vedere (articole optice); ochelari de
protecÛie pentru z|pad|; Õnururi pentru
ochelari de soare; lentile pentru ochelari

de vedere; ochelari pentru tir (articole
optice); lentile pentru ochelari de soare;
etuiuri pentru ochelari de soare; rame de
ochelari f|r| braÛe; rame pentru ochelari
de soare; Õnururi pentru ochelari f|r|
braÛe; l|nÛiÕoare pentru ochelari de soare;
ochelari de protecÛie pentru sport; ochelari
de protecÛie pentru înot; ochelari de
protecÛie pentru protejarea ochilor; lentile
optice pentru ochelarii de soare; ochelari
cu lentile de soare ataÕabile (clip-on).
20 Rame; cadre (rame); suport de afiÕare.
21 Cârp| pentru ochelari; pânze pentru
Õtergerea ochelarilor; pânze de Õtergerea
ochelarilor de vedere; cârpe de Õters
pentru Õtergerea ochelarilor.
35 Publicitate; închiriere de standuri de
vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04553
(151) 01/07/2014
(732) PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill

Road,, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREÔTI

(540)

LAY'S. LUMINEAZA-TI ZIUA

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
de carne; fructe Õi legume conservate,
uscate Õi g|tite; jeleuri, dulceÛuri,
compoturi; ou|; lapte Õi produse lactate;
uleiuri Õi gr|simi comestibile; gust|ri gata
preparate constând în principal din cartofi,
nuci, produse din nuci, seminÛe, fructe,
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legume sau combinaÛii ale acestora
inclusiv cipsuri de cartofi (potato chips),
cipsuri de cartofi (potato crisps), cipsuri
din fructe, gust|ri pe baz| de fructe,
produse tartinabile pe baz| de fructe,
cipsuri din legume, gust|ri pe baz| de
legume, produse tartinabile pe baz| de
legume, cipsuri de taro, gust|ri din carne
de porc, gust|ri din carne de vit|, gust|ri
pe baz| de soia.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea; orez, tapioca Õi sago; f|in| Õi
preparate din cereale; pâine, patiserie Õi
cofet|rie; îngheÛat|; miere, sirop de
melas|; drojdie, praf de copt; sare;
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaÛ|; gust|ri gata preparate
constând în principal din seminÛe,
porumb, cereale sau combinaÛii ale
acestora, inclusiv cipsuri din porumb,
cipsuri de tortilla, cipsuri de piÛa, cipsuri
de orez, pr|jituri din orez, biscuiÛi s|raÛi
din orez, biscuiÛi s|raÛi, covrigei, snacksuri
expandate, floricele de porumb, floricele
de porumb caramelizate, alune
caramelizate, sosuri pentru gust|ri, sosuri
salsa, batoane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04543
(151) 01/07/2014
(732) ENACHE MIH{IÚ{, Str. General

Petre Popov|Û nr. 54, sector 6, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

REDESCOPER{ ISTORIA

(591) Culori revendicate:negru, alb, roÕu
  
(531) Clasificare Viena:230101; 240115;

241303; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 01.07.2014

10

(210) M 2014 04544
(151) 01/07/2014
(732) DERMENGIU MARIA RALUCA,

Str. DomniÛa Anastasia nr. 10, ap.
03, sector 5, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

MARIE NOUVELLE MN

(591) Culori revendicate:turcoaz,
albastru, verde, mov, gri

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290115;

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

16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau invatamint (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.
18 Piele Õi imitaÛii din piele, produse din

aceste materiale necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane Õi valize;
umbrele, umbrele de soare, bastoane;
bice Õi articole de Õel|rie.
23 Fire de uz textil.
24 Úes|turi Õi produse textile, necuprinse
în alte clase; cuverturi de pat Õi de mas|.
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
26 Dantele Õi broderii, panglici Õi Õireturi;
nasturi, capse Õi copci, ace Õi ace cu
g|m|lie; flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
41 EducaÛie, instruire, divertisment,
acivitati sportive Õi culturale.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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10) M 2014 04545
(151) 01/07/2014
(732) S.C. ANAMAN-MEDICAL S.R.L.,

Str. Decebal nr. 10A, Jud.
CaraÕ-Severin, , OTELUL ROÔU
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3,
bl. OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREÔTI

(540)

ANAmAN Medical
  
(531) Clasificare Viena:241314; 270508;

270515;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale specifice unui centru
medical; servicii de analize, furnizare de
informaÛii medicale Õi îngrijiri medicale
specializate, asistenÛ| medical|
profesional|; servicii prestate de
tehnicieni de radiologie.

˜˜˜˜˜˜˜


