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Cereri M|rci publicate în data de 29/01/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

00362
22/01/2014 S.C. GREEN MASTER S.R.L. GREEN MASTER CreÕteÛi cu noi!

2 M 2014
00363

22/01/2014 S.C. PROPERTYBOOK S.R.L. propertybook motorul anunÛurilor
imobiliare

3 M 2014
00364

22/01/2014 MEHEDINTEANU OCTAVIAN
LAURENTIU

S&M SANITARY WARES
MANUFACTORY

4 M 2014
00365

22/01/2014 S.C. MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA
S.A.

O S{PT{MÂN{ NEBUN{

5 M 2014
00366

22/01/2014 S.C. MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA
S.A.

Alex Puic|

6 M 2014
00367

22/01/2014 S.C. BBY MOTORS S.R.L. RIDE ZONE

7 M 2014
00368

22/01/2014 S.C. PATISIMO S.R.L. KREMICO

8 M 2014
00369

22/01/2014 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

MOMENTUL T{U DONCAFE Brazil
SPIRITUL BRAZILIAN într-o cafea
savuroas|

9 M 2014
00370

22/01/2014 SCA DUNCEA, STEFANESCU
SI ASOCIATII

DC Duncea, Ôtef|nescu &
Associates

10 M 2014
00371

22/01/2014 DUMITRESCU
MIHAELA-IULIANA

LA BLOUSE

11 M 2014
00372

22/01/2014 S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L. muller DAS KASKAVAL Preparate
cu grij| doar din ingrediente naturale
PROASPAT Maturate cu grija cel
puÛin 15 zile

12 M 2014
00373

22/01/2014 S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L. muller DAS KASKAVAL Preparate
cu grij| doar din ingrediente naturale
SEMIMATURATE Maturate cu grija
cel puÛin 30 zile

13 M 2014
00374

22/01/2014 S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L. muller DAS KASKAVAL Preparate
cu grij| din ingrediente naturale
MATURAT Maturat cu grij| cel puÛin
60 zile
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14 M 2014
00375

22/01/2014 ROGNEAN IOAN-MIHAI Flextim powered by professionals

15 M 2014
00376

22/01/2014 ROGNEAN IOAN-MIHAI incinerpro

16 M 2014
00377

22/01/2014 S.C. MONDO PLAST S.R.L. REPOTEC

17 M 2014
00378

22/01/2014 S.C. GRADINA DE VARA
BOEMA S.R.L.

BOEMA CASA.1869 ATTESTATUM

18 M 2014
00384

22/01/2014 ROBU IOANA-MIRABELA VENERIS

19 M 2014
00385

22/01/2014 ROBU IOANA-MIRABELA DR. HOUSE RAPIDTEST

20 M 2014
00386

22/01/2014 DUMITRESCU ROMEO VAGINEX

21 M 2014
00387

22/01/2014 S.C. IRMAS GRUP S.R.L. GNS

22 M 2014
00388

22/01/2014 S.C. IRMAS GRUP S.R.L. IRMAS

23 M 2014
00389

22/01/2014 S.C. HORTICOLA
INTERNATIONAL SEVIS S.R.L.

SEVIS IAURT fin în stil GRECESC

24 M 2014
00390

22/01/2014 S.C. HORTICOLA
INTERNATIONAL SEVIS S.R.L.

SEVIS

25 M 2014
00391

22/01/2014 P.F.A. DRAGOIU
GEORGE-CIPRIAN

LUCKY GIRLS

26 M 2014
00392

22/01/2014 P.F.A. DRAGOIU
GEORGE-CIPRIAN

Esti liber sa faci bani!

27 M 2014
00393

22/01/2014 P.F.A. DRAGOIU
GEORGE-CIPRIAN

Lucky Studio

28 M 2014
00394

22/01/2014 BANCILA ANGANU NICOLAE
DAN

BULZU' BRANULUI

29 M 2014
00395

22/01/2014 BHASIN SANJAY RISTORANTE I'LADRINO

30 M 2014
00396

22/01/2014 BOLLINI TRADING LIMITED SPRITZO!

31 M 2014
00397

22/01/2014 S.C. GLOBAL CASH & CARY
S.R.L.

GLOBAL CASH & CARRY

32 M 2014
00398

22/01/2014 S.C. TYMBARK MASPEX
ROMANIA S.R.L.

TENTY
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33 M 2014
00399

22/01/2014 SYNERGY SYSTEM SECURITY
S.R.L.

SSS SYNERGY SYSTEM
SECURITY

34 M 2014
00400

22/01/2014 S.C. SELGROS CASH &
CARRY S.R.L.

MIC DOG

35 M 2014
00401

22/01/2014 FUNDATIA CONSERVATION
CARPATHIA

CARPATHIA

36 M 2014
00402

22/01/2014 S.C. EXPRESS CREDIT
AMANET S.R.L.

37 M 2014
00403

22/01/2014 S.C. EXPERT CONSULTING
AND SELLING S.R.L.

BELLESOPHIA

38 M 2014
00404

22/01/2014 S.C. EXPERT CONSULTING
AND SELLING S.R.L.

FRIZZBEE

39 M 2014
00406

22/01/2014 DIACONU CLAUDIU UNDERGROUND

40 M 2014
00407

22/01/2014 S.C. FORTE BRACCIO S.R.L. Porchetta ForteBraccio

41 M 2014
00409

22/01/2014 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. SENYS

42 M 2014
00410

22/01/2014 MEGACHIM AD ARISTOCRAT

43 M 2014
00411

22/01/2014 S.C. CRAMELE RECAS S.A. CR DIN RESPECT PENTRU VIN
1447

44 M 2014
00412

22/01/2014 CARNU ION FUMAT FOARTE PUTIN POLUANT

45 M 2014
00413

22/01/2014 BADEA EMIL DAN Leacuri Str|moÕeÕti

46 M 2014
00414

22/01/2014 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

FABRYO-ATLAS PAINTS

47 M 2014
00415

22/01/2014 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

fabryo-atlas PAINTS

48 M 2014
00416

22/01/2014 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

APLA

49 M 2014
00417

22/01/2014 S.C. NEGRO 2000 S.R.L. GASTROFISHH

50 M 2014
00418

22/01/2014 S.C. WENS TOUR S.R.L. WENS travel The beginning of a
beautiful friendtrip

51 M 2014
00419

22/01/2014 FUNDATIA DE EVALUARE IN
EDUCATIE

Bright Math EducaÛie prin distracÛie!
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52 M 2014
00420

22/01/2014 FUNDATIA DE EVALUARE IN
EDUCATIE

Concurs de verificare a cunoÕtinÛelor
Õcolare D| m|sur| valorii tale!

53 M 2014
00421

22/01/2014 FUNDATIA DE EVALUARE IN
EDUCATIE

MEMO PLAY EducaÛie prin
distracÛie!

54 M 2014
00422

22/01/2014 FUNDATIA DE EVALUARE IN
EDUCATIE

Audit EDU D| m|sur| valorii tale!

55 M 2014
00423

22/01/2014 FUNDATIA DE EVALUARE IN
EDUCATIE

Evaluare EDU D| m|sur| valorii
tale!

56 M 2014
00424

22/01/2014 FUNDATIA DE EVALUARE IN
EDUCATIE

Cod unic de participare D| m|sur|
valorii tale!

57 M 2014
00425

22/01/2014 FUNDATIA DE EVALUARE IN
EDUCATIE

Bright EDU EducaÛie prin distracÛie!
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(210) M 2014 00365
(151) 22/01/2014
(732) S . C .  M E D I A  P R O

ENTERTAINMENT ROMANIA
S.A., Str. Studioului Corp 1 Platouri
nr. 1, et. 2, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(540)

O SĂPTĂMÂNĂ NEBUNĂ

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

9 Film cinematografic; casete video; discuri
compacte (audio-video); benzi video.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), publicaţii, broşuri, pliante,
cataloage.
35 Publicitate; videoclipuri (în scop
publicitar), distribuire, difuzare de materiale
publicitare, campanie publicitară.
38 Sercicii de telecomunicaţii; difuzare de
programe şi emisiuni de radio şi televiziune;
servicii de forumuri de discuţii pe internet.
39 Distribuirea (livrarea) de produse;
distribuirea (livrarea) de casete video, discuri
compacte (audio-video), benzi video.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; servicii de producţie şi
distribuţie de filme, film, film serial; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole,
petreceri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site-uri
web pentru terţi; servicii de creare şi
menţinere de pagină web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00366
(151) 22/01/2014
(732) S . C .  M E D I A  P R O

ENTERTAINMENT ROMANIA
S.A., Str. Studioului Corp 1 Platouri
nr. 1, et. 2, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(540)

Alex Puică
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Film cinematografic; casete video; discuri
compacte (audio-video); benzi video.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), publicaţii, broşuri, pliante,
cataloage.
35 Publicitate; videoclipuri (în scop
publicitar), distribuire, difuzare de materiale
publicitare, campanie publicitară.
38 Sercicii de telecomunicaţii; difuzare de
programe şi emisiuni de radio şi televiziune;
servicii de forumuri de discuţii pe internet.
39 Distribuirea (livrarea) de produse;
distribuirea (livrarea) de casete video, discuri
compacte (audio-video), benzi video.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; servicii de producţie şi
distribuţie de filme, film, film serial; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole,
petreceri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site-uri
web pentru terţi; servicii de creare şi
menţinere de pagină web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00367
(151) 22/01/2014
(732) S.C. BBY MOTORS S.R.L., Str.

General Nicolae Magereanu nr. 11, bl.
D28, sc. 3, ap. 5, judeţul Dolj, 200669,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

RIDE ZONE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Biciclete.
28 Articole de echipamente sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00401
(151) 22/01/2014
(732) FUNDATIA CONSERVATION

CARPATHIA, Nr. 67B, judeţul
Braşov, 507210, COM. ŞINCA
NOUĂ ROMANIA 

(540)

CARPATHIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Cercetare în domeniul protecţiei mediului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00402
(151) 22/01/2014
(732) S.C. EXPRESS CREDIT AMANET

S.R.L., Bdul. Tudor Vladimirescu nr.
48, bl. 48, sc. B, ap. 4, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  N I C O L A E
BURCHEL, Str.Dr. Ion Radovici nr.8,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050311; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de vânzarea de bunuri mobile
rezultate din activitatea de amanet. 
36 Servicii de împrumuturi de persoane fizice
cu gaj cu deposedare (amanet).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00368
(151) 22/01/2014
(732) S.C. PATISIMO S.R.L., Str. Saturn

nr. 13, judeţul Galaţi, 800344,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

KREMICO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00375
(151) 22/01/2014
(732) ROGNEAN IOAN-MIHAI, Str.

Someş, nr. 1, sat Chisoda, Jud. Timiş,
307221 ,  COMUNA GIROC
ROMANIA 

(540)

Flextim powered by professionals

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 22/01/2014

8

(210) M 2014 00403
(151) 22/01/2014
(732) S.C. EXPERT CONSULTING AND

SELLING S.R.L., Aleea Valea Viilor
nr. 2, bl. A53, ap. 27, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BELLESOPHIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00376
(151) 22/01/2014
(732) ROGNEAN IOAN-MIHAI, Str.

Someş, nr. 1, sat Chisoda, Jud. Timiş,
307221 ,  COMUNA GIROC
ROMANIA 

(540)

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu

excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cupiaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
11 Aparate de iluminat, de încalzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00404
(151) 22/01/2014
(732) S.C. EXPERT CONSULTING AND

SELLING S.R.L., Aleea Valea Viilor
nr. 2, bl. A53, ap. 27, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRIZZBEE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00371
(151) 22/01/2014
(732) D U M I T R E S C U

M I H A E L A - I U L I A N A ,  S t r .
Ispravnicului nr. 32-34, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LA BLOUSE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele şi bastoane, bice şi articole de şelarie.
24 Tesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
26 Dantele şi broderie , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00399
(151) 22/01/2014
(732) SYNERGY SYSTEM SECURITY

S.R.L., Str. Mărgeanului nr. 52, bl.
M124, sc. 1, et. 1, ap. 2, camera 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SSS SYNERGY SYSTEM SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:071522; 260118;

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

clase:
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00406
(151) 22/01/2014
(732) DIACONU CLAUDIU, Str. Sărărie

nr. 144, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

UNDERGROUND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii declub, bar, cafenea, pub,
discotecă, restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00407
(151) 22/01/2014
(732) S.C. FORTE BRACCIO S.R.L., Str.

Piaţa Albu Iulia nr. 7, bl. I6, sc. 1, et.
7, ap. 42, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Porchetta ForteBraccio

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
gri

  (531) Clasificare Viena:030418; 030425;
080725; 270502; 270503;  

(511) Produse şi/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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00362
(151) 22/01/2014
(732) S.C. GREEN MASTER S.R.L., Str.

Calea Feldioarei nr. 73Z, Jud. Braşov,
, BRAŞOV 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
BUCUREŞTI

(540)

GREEN MASTER Creşteţi cu noi!

(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie,
agricultură, horticultură şi silvicultură;
îngrăşăminte; produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi.
5 Produse de uz veterinar; dezinfectanţi;
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produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
7 Maşini agricole şi unelte agricole, altele
decât cele acţionate manual; elevatoare
agricole, atomizoare, dispozitive de legare a
fânului, cultivatoare maşini, cultivatoare
motorizate, grape, maşini de recoltat, maşini
de tuns iarba, instalaţii de muls, maşini de
treierat, secerat şi recoltare, cuţite, scule şi
componente pentru maşini agricole, pluguri,
brazdare, pulverizatoare, semănătoare.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; seminţe, plante
şi flori naturale, mâncare pentru animale.
35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse menţionate anterior, prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat de tip magazin on
line, astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă; activităţi
de import-export; lanţuri de magazine.
37 Instalare, curăţare, reparare şi întreţinere de
gazon şi de produse mai sus menţionate.
39 Depozitare, ambalare, transport şi livrare
de produse mai sus menţionate.
44 Servicii din agricultură, horticultura şi
silvicultură; servicii veterinare; servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00409
(151) 22/01/2014
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Capitan Tomida nr. 3, jud. Iasi,
700496, IAŞI ROMANIA 

(540)

SENYS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00363
(151) 22/01/2014
(732) S.C. PROPERTYBOOK S.R.L., Str.

Aleea Bucura, nr. 3A, et. 3, ap. 37,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
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
BUCUREŞTI

(540)

propertybook motorul anunţurilor
imobiliare
  
(531) Clasificare Viena:270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceriimobiliare şi financiare.
38 Telecomunicaţii, în special telecomunicaţii
de informaţii (inclusiv prin pagini web) şi
transmiterea de mesaje prin intermediul unui
site web.
42 Creare şi menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 00410
(151) 22/01/2014
(732) MEGACHIM AD, 123 Lipnik Str.,

7000, Russe BULGARIA 
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul

Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

ARISTOCRAT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,

ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; detartranţi, cu excepţia celor de
uz casnic; substanţe pentru înlăturarea
lacurilor şi vopselelor; produse de
degresareutilizate în timpul fabricării; diluanţi
pentru lacuri şi răşini; coloranţi chimici pentru
email şi sticlă; produse chimice de uz
industrial pentru avivarea culorilor;
conservanţi pentru beton, gresie, ziduri de
chirpici sau piatra, cu excepţia vopselelor şi
uleiurilor; produse chimice pentru aerarea
betonului; produse chimice folosite la
prevenirea condensării; substanţe chimice
pentru prevenirea formării de igrasie; produse
pentru încleiere din cauciuc şi latex; soluţii de
cauciuc; antigeluri; lichide de frână; alcool
etilic; anhidride; produse chimice pentru
tăbăcirea pieilor; agenţi de decapare a
metalelor; glazuri pentru ceramică; răşini
artificiale neprelucrate, materiale palstice
neprelucrate; îngrăşământ natural; compoziţii
extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura
metalelor; substanţe chimice pentru
conservarea alimentelor; tananţi; adezivi
pentru uz industrial; clei pentru afişe; soluţii
de dezlipire şi separare.
2 Vopsele; vopsele pentru ceramică; vopsele
pentru piele şi pantofi; coloranţi pentru
alimente; lacuri; vopsea email; glazuri;
grunduri; produse de lustruit; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; uleiuri şi grăsimi contra ruginii;
substanţe de conservare contra ruginii;
produse pentru îndepărtarea tapetelor;
coloranţi, inclusiv pentru produse
alimentare;negru de fum (pigment); oxid de
zinc (pigment); masicot; pigmenţi; decapanţi;
diluanţi pentru vopsele şi lacuri; lianţi pentru
vopsele; cerneluri tipografice şi pentru piele;
toner(cerneluri) pentru fotocopiatoare; răşini
naturale neprelucrate; răşină-gumă; răşini
naturale (materie prima); masticuri (răşină



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 22/01/2014

13

naturală); metale sub formă de foiţe şi sub
formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00364
(151) 22/01/2014
(732) MEHEDINTEANU OCTAVIAN

LAURENTIU, Str. Călugăreni nr.
16A, sector 3, 31528, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

S&M SANITARY WARES
MANUFACTORY

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
35 Regruparea În avantajul terţilor a
instalaţiilor sanitare, alimentare cu apă şi
echipamente de salubritate; accesorii de
reglare şi siguranţa pentru instalaţii de apă şi
gaz; materiale plastice extrudate; materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice şi metalice, pentru a

permite clienţilor să le achiziţioneze uşor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00369
(151) 22/01/2014
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

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

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

(540)

MOMENTUL TĂU DONCAFE Brazil
SPIRITUL BRAZILIAN într-o cafea
savuroasă

(591) Culori revendicate:roşu, maro, galben,
bej, verde, mov, roz, lila, albastru

  
(531) Clasificare Viena:061901; 250119;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00411
(151) 22/01/2014
(732) S.C. CRAMELE RECAS S.A.,

Complex de Vinificaţie, CP1, Jud.
Timiş, 307340, RECAŞ ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU, Str.Popa Savu
nr. 42, C.P 2-229, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

CR DIN RESPECT PENTRU VIN 1447

(591) Culori revendicate:ocru-auriu
  
(531) Clasificare Viena:050304; 260118;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00370
(151) 22/01/2014
(732) SCA DUNCEA, STEFANESCU SI

ASOCIATII, Şos. Pantelimon, nr.
225, bl. 66, sc. 4, ap. 147, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DC Duncea, Ştefănescu & Associates

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00412
(151) 22/01/2014
(732) CARNU ION, Str. Muresului nr. 65A,

judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

FUMAT FOARTE PUTIN POLUANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00413
(151) 22/01/2014
(732) BADEA EMIL DAN, Str. Studioului

nr. 2, bl. D, sc. C, ap. 1, judeţul Ilfov,
, BUFTEA ROMANIA 

(540)

Leacuri Strămoşeşti

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00384
(151) 22/01/2014
(732) ROBU IOANA-MIRABELA, Str.

Apusului nr. 27, bl. N21, sc. 6, etaj 2,
ap. 83, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VENERIS
  
(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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,alimente pentru sugari; plasturi
şi material pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide; produse pentru testarea fertilităţii
şi/sau a sarcinii; produse destinate igienei
sexuale şi a prevenirii îmbolnăvirilor
transmise pe cale sexuală.
10 Aparate destinate igienei sexuale şi
prevenirii îmbolnăvirilor transmise pe cale
sexuală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii referitoare la
produsele din clasele 3,5,10.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00385
(151) 22/01/2014
(732) ROBU IOANA-MIRABELA, Str.

Apusului nr. 27, bl. N21, sc. 6, etaj 2,
ap. 83, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DR. HOUSE RAPIDTEST
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
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lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,alimente pentru sugari; plasturi
şi material pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide; produse pentru testarea fertilităţii
şi/sau a sarcinii; produse destinate igienei
sexuale şi a prevenirii îmbolnăvirilor
transmise pe cale sexuală.
10 Aparate destinate igienei sexuale şi
prevenirii îmbolnăvirilor transmise pe cale
sexuală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii referitoare la
produsele din clasele 3,5,10.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00414
(151) 22/01/2014
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

FABRYO-ATLAS PAINTS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
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 pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele, grunduri;
produse pentru prevenirea coroziunii şi a
deteriorării lemnului; materiale pentru vopsit;
mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale
sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante
ţevi flexibile nemetalice; materiale de
construcţii pentru izolaţii şi anume polistiren
extrudat materiale plastice sau spongioase
semiprelucrate filtrante; emulsie adezivă
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bituminoasa hidroizolantă pe bază de apă,
pentru polistiren (folosită ca material de
construcţie); membrane hidroizolatoare
termosudabile; polistiren expandat EPS (ca
filtrante izolatoare); emulsie bituminoasă
super elastică pentru hidroizolaţii (folosită în
filtrante izolatoare); chituri (masticuri pentru
îmbinări; sistem de hidro şi termoizolare a
teraselor şi fundaţiilor format din membrane
bituminoase, amorsa bituminoasă, polistiren
(ca filtrante izolatoare); sisteme de
termoizolare a pereţilor compus din adeziv
polistiren/masă de şpaclu; polistiren extrudat
(folosit ca material de zolare); adeziv pentru
plăci termoizolante din polistiren; produs
monocomponent hidroizolator pe bază de
ciment şi răşini(folosit ca material de
etanşare).
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente( cu
excepţia celor din metal); materiale de
construcţii pentru izolaţii şi anume polistiren
extrudat; polistiren expandat folosit în
construcţii ; glet de perete pe bază de ciment
alb, pentru interior sau exterior, pentru finisaje
fine; glet alb şi de perete pe bază de ipsos;
tencuială decorativă texturată, sub formă de
pastă(materiale de construcţii); tencuială
mecanizată pe bază de ipsos pentru interior
(folosită ca materiale de construcţii); tencuială
decorativă (folosită ca material de construcţii);
emulsie bituminoasă super elastică pentru
hidroizolaţii (folosită în construcţii); amorsă
bituminoasă la rece, pe bază de apă sau
solvent; plasă de armare pe bază de fibră de
sticlă; sistem de hidro şi termoizolare a
teraselor şi fundaţiilor format din membrane
bituminoase, amorsa bituminoasă, polistiren;
aracet pentru construcţii; adeziv flexibil, de
exterior, masă de şpaclu (pulbere); chit acrilic

pentru lemn şi perete (pastă); chit de rosturi
pentru gips carton (pulbere); adeziv pe bază
de ciment pentru lipirea plăcilor de polistiren
expandat;  produs monocomponent
hidroizolator pe bază de ciment şi răşini
(folosit în construcţii); amorsa acrilică
colorată pe bază de apă; amorsă acrilică
pentru tencuială decorativă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
40 Prelucrarea materialelor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00372
(151) 22/01/2014
(732) S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L.,

Şos. Alexandriei nr. 60, Jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

muller DAS KASKAVAL Preparate cu
grijă doar din ingrediente naturale
PROASPAT Maturate cu grija cel puţin 15
zile

(591) Culori revendicate:albastru închis,
roşu, negru, auriu, galben, portocaliu,
maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270511;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
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carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00373
(151) 22/01/2014
(732) S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L.,

Şos. Alexandriei nr. 60, Jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

muller DAS KASKAVAL Preparate cu
grijă doar din ingrediente naturale
SEMIMATURATE Maturate cu grija cel
puţin 30 zile

(591) Culori revendicate:albastru închis,
roşu, negru, auriu, galben, portocaliu,
maro închis, alb

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270511;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00374
(151) 22/01/2014
(732) S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L.,

Şos. Alexandriei nr. 60, Jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

muller DAS KASKAVAL Preparate cu
grijă din ingrediente naturale MATURAT
Maturat cu grijă cel puţin 60 zile

(591) Culori revendicate:albastru închis,
roşu, negru, auriu, grena, maro,
vişiniu, roz

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270511;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00378
(151) 22/01/2014
(732) S.C. GRADINA DE VARA BOEMA

S.R.L., Str. Iuliu Maniu nr. 34, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

BOEMA CASA.1869 ATTESTATUM
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe, sucuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00388
(151) 22/01/2014
(732) S.C. IRMAS GRUP S.R.L., Str.

Elena Doamna BI J102, Jud.
Teleorman, , ROŞIORI DE VEDE
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

IRMAS

(591) Culori revendicate:galben, vişiniu, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
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siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 00389
(151) 22/01/2014
(732) S . C .  H O R T I C O L A

INTERNATIONAL SEVIS S.R.L.,
Şos. Sibiului nr. 48, judeţul Sibiu,
555300, CISNĂDIE ROMANIA 

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

(540)

SEVIS IAURT fin în stil GRECESC
(591) Culori revendicate:maro, alb, albastru

(531) Clasificare Viena:030402; 070109;
090110; 270509; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00390
(151) 22/01/2014
(732) S . C .  H O R T I C O L A

INTERNATIONAL SEVIS S.R.L.,
Şos. Sibiului nr. 48, judeţul Sibiu,
555300, CISNĂDIE ROMANIA 

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

(540)

SEVIS

(591) Culori revendicate:maro, alb
  
(531) Clasificare Viena:030402; 070109;

090110; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 22/01/2014

21

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00377
(151) 22/01/2014
(732) S.C. MONDO PLAST S.R.L., Str.

Damaschin Bojinca nr. 1, judeţul
Caraş-Severin, , BOCŞA ROMANIA

(540)

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

clase:
9 Switch, router/industrial/Wi-Fi, cablu de
date, adaptoare USB/PCl/PCI-express/ LAN,
media converter, UPS, stabilizator,
amplificator, receptor, transmitator.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00392
(151) 22/01/2014
(732) P . F . A .  D R A G O I U

GEORGE-CIPRIAN, Str. Zugravi
nr. 19, bl. V1-3, sc. B, et. 1, ap. 5,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

Esti liber sa faci bani!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00393
(151) 22/01/2014
(732) P . F . A .  D R A G O I U

GEORGE-CIPRIAN, Str. Zugravi
nr. 19, bl. V1-3, sc. B, et. 1, ap. 5,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS  AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Lucky Studio

(591) Culori revendicate:roz
  
(531) Clasificare Viena:020501; 260418;

270508; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00415
(151) 22/01/2014
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

fabryo-atlas PAINTS

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
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 pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele, grunduri;
produse pentru prevenirea coroziunii şi a
deteriorării lemnului; materiale pentru vopsit;
mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale
sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
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clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante
ţevi flexibile nemetalice; materiale de
construcţii pentru izolaţii şi anume polistiren
extrudat materiale plastice sau spongioase
semiprelucrate filtrante; emulsie adezivă
bituminoasa hidroizolantă pe bază de apă,
pentru polistiren (folosită ca material de
construcţie); membrane hidroizolatoare
termosudabile; polistiren expandat EPS (ca
filtrante izolatoare); emulsie bituminoasă
super elastică pentru hidroizolaţii (folosită în
filtrante izolatoare); chituri (masticuri pentru
îmbinări; sistem de hidro şi termoizolare a
teraselor şi fundaţiilor format din membrane
bituminoase, amorsa bituminoasă, polistiren
(ca filtrante izolatoare); sisteme de
termoizolare a pereţilor compus din adeziv
polistiren/masă de şpaclu; polistiren extrudat
(folosit ca material de zolare); adeziv pentru
plăci termoizolante din polistiren; produs
monocomponent hidroizolator pe bază de
ciment şi răşini(folosit ca material de
etanşare).
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente( cu
excepţia celor din metal); materiale de
construcţii pentru izolaţii şi anume polistiren
extrudat; polistiren expandat folosit în
construcţii ; glet de perete pe bază de ciment
alb, pentru interior sau exterior, pentru finisaje
fine; glet alb şi de perete pe bază de ipsos;
tencuială decorativă texturată, sub formă de
pastă(materiale de construcţii); tencuială
mecanizată pe bază de ipsos pentru interior
(folosită ca materiale de construcţii); tencuială
decorativă (folosită ca material de construcţii);
emulsie bituminoasă super elastică pentru
hidroizolaţii (folosită în construcţii); amorsă
bituminoasă la rece, pe bază de apă sau

solvent; plasă de armare pe bază de fibră de
sticlă; sistem de hidro şi termoizolare a
teraselor şi fundaţiilor format din membrane
bituminoase, amorsa bituminoasă, polistiren;
aracet pentru construcţii; adeziv flexibil, de
exterior, masă de şpaclu (pulbere); chit acrilic
pentru lemn şi perete (pastă); chit de rosturi
pentru gips carton (pulbere); adeziv pe bază
de ciment pentru lipirea plăcilor de polistiren
expandat;  produs monocomponent
hidroizolator pe bază de ciment şi răşini
(folosit în construcţii); amorsa acrilică
colorată pe bază de apă; amorsă acrilică
pentru tencuială decorativă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
40 Prelucrarea materialelor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00394
(151) 22/01/2014
(732) BANCILA ANGANU NICOLAE

DAN, Sat Bran, nr. 5, Jud. Braşov, ,
COMUNA BRAN ROMANIA 

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

(540)

BULZU' BRANULUI

(591) Culori revendicate:verde, maro



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 22/01/2014

24

  
(531) Clasificare Viena:030411; 030425;

270502; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 00395
(151) 22/01/2014
(732) BHASIN SANJAY, Cetăţean străin

cu permis de şedere în România, str.
Vartejului, nr. 5N, Voluntari, Jud.
Ilfov, ,  S.U.A. 

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

(540)

RISTORANTE I'LADRINO

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

  
(531) Clasificare Viena:020125; 260418;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00396
(151) 22/01/2014
(732) BOLLINI TRADING LIMITED,

Success Comm. Bldg 6B 251
Hennessy Road, ,  HONG-KONG HK

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

(540)

SPRITZO!

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00397
(151) 22/01/2014
(732) S.C. GLOBAL CASH & CARY

S.R.L., Str. Transilvaniei nr. 508 B,
Jud. Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

GLOBAL CASH & CARRY

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:010501; 260418;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00398
(151) 22/01/2014
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr.38-40, jud. Prahova, 106400,
VALENII DE MUNTE ROMANIA 

(540)

TENTY

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă; biscuiţi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00400
(151) 22/01/2014
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY

S.R.L., Calea Bucureşti nr.231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA 

(540)

MIC DOG
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00416
(151) 22/01/2014
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

APLA

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
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 pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele, grunduri;

produse pentru prevenirea coroziunii şi a
deteriorării lemnului; materiale pentru vopsit;
mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale
sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice. 
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00417
(151) 22/01/2014
(732) S.C. NEGRO 2000 S.R.L., B-dul

Metalurgiei, nr.136, sector 4, 041837,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

GASTROFISHH
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte şi preparate din peşte, păsări
şi vânat; extracte din carne;fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
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orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00418
(151) 22/01/2014
(732) S.C. WENS TOUR S.R.L., Piaţa

Centrală nr. 34, judeţul Bistriţa
Năsăud, , BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

WENS travel The beginning of a beautiful
friendtrip

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;

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

clase:
39 Organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00419
(151) 22/01/2014
(732) FUNDATIA DE EVALUARE IN

EDUCATIE, Str. Raspantiilor nr. 32,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Bright Math Educaţie prin distracţie!

  
(531) Clasificare Viena:020525; 200702;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicitam protecţie pentru
întreaga clasă de servicii).
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.(solicităm
protecţie pentru întreaga clasă de servicii)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00420
(151) 22/01/2014
(732) FUNDATIA DE EVALUARE IN

EDUCATIE, Str. Raspantiilor nr. 32,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Concurs de verificare a cunoştinţelor
şcolare Dă măsură valorii tale!

  
(531) Clasificare Viena:020723; 020725;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicitam protecţie pentru
întreaga clasă de servicii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00421
(151) 22/01/2014
(732) FUNDATIA DE EVALUARE IN

EDUCATIE, Str. Raspantiilor nr. 32,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

MEMO PLAY Educaţie prin distracţie!

  
(531) Clasificare Viena:020525; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicitam protecţie pentru
întreaga clasă de servicii).
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.(solicităm
protecţie pentru întreaga clasă de servicii)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00422
(151) 22/01/2014
(732) FUNDATIA DE EVALUARE IN

EDUCATIE, Str. Raspantiilor nr. 32,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Audit EDU Dă măsură valorii tale!

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicitam protecţie pentru
întreaga clasă de servicii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00423
(151) 22/01/2014
(732) FUNDATIA DE EVALUARE IN

EDUCATIE, Str. Raspantiilor nr. 32,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Evaluare EDU Dă măsură valorii tale!

  
(531) Clasificare Viena:020525; 200702;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicitam protecţie pentru
întreaga clasă de servicii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00424
(151) 22/01/2014
(732) FUNDATIA DE EVALUARE IN

EDUCATIE, Str. Raspantiilor nr. 32,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Cod unic de participare Dă măsură
valorii tale!
  
(531) Clasificare Viena:020123; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicitam protecţie pentru
întreaga clasă de servicii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 00425
(151) 22/01/2014
(732) FUNDATIA DE EVALUARE IN

EDUCATIE, Str. Raspantiilor nr. 32,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Bright EDU Educaţie prin distracţie!
 
(531) Clasificare Viena:020525; 200702;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.(solicităm protecţie
pentru întreaga clasă de produse) 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicitam protecţie pentru
întreaga clasă de servicii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00386
(151) 22/01/2014
(732) DUMITRESCU ROMEO, b-dul

Eroilor nr. 15, bloc A3, sc. 3, ap. 3,
sector 5, 050512, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VAGINEX

 
(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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,alimente pentru sugari; plasturi
şi material pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
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dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide; produse pentru testarea fertilităţii
şi/sau a sarcinii; produse destinate igienei
sexuale şi a prevenirii îmbolnăvirilor
transmise pe cale sexuală.
10 Aparate destinate igienei sexuale şi
prevenirii îmbolnăvirilor transmise pe cale
sexuală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii referitoare la
produsele din clasele 3,5,10.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00387
(151) 22/01/2014
(732) S.C. IRMAS GRUP S.R.L., Str.

Elena Doamna BI J102, Jud.
Teleorman, , ROŞIORI DE VEDE
ROMANIA 

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

(540)

GNS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu

excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00391
(151) 22/01/2014
(732) P . F . A .  D R A G O I U

GEORGE-CIPRIAN, Str. Zugravi
nr. 19, bl. V1-3, sc. B, et. 1, ap. 5,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

LUCKY GIRLS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


