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(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06419 06/10/2017 SC UPC ROMANIA SRL BUCURĂ-TE DE FIECARE

MOMENT

2 M 2017 06420 06/10/2017 ALINA-MONICA ANDRIESCU mauve ideas

3 M 2017 06421 06/10/2017 IVAŞCU ALICE-RAMONA CASA ARTELOR DINU LIPATTI

4 M 2017 06422 06/10/2017 CRAMA SILAGIU SRL CRAMA SILAGIU

5 M 2017 06424 06/10/2017 MARIA DIANA COPOIU MATEI BABILONIA

6 M 2017 06425 06/10/2017 ANCUTA MANUELA BARNEA Extaz

7 M 2017 06426 06/10/2017 NICOLAE FUSLE CITY VISION MAGAZINE

8 M 2017 06427 06/10/2017 HASAN BALOULI AMERICANA QUALITY

9 M 2017 06428 06/10/2017 AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL NEGURA

10 M 2017 06429 06/10/2017 Manole Mara
Florin Mara
Alexandru Marian Mara

ATELIERUL DE PASTRAMA
PASTRAMA CASEI LETE 1994

11 M 2017 06430 06/10/2017 Dorina Ene enTourage SMART EFFECTIVE

12 M 2017 06431 06/10/2017 Anca Zaharia LUXURY FLOWERS Of Danube

13 M 2017 06432 06/10/2017 SMARANDA-ANA MUNTEANU-
PINTEC

THE WEDDING BARN

14 M 2017 06433 06/10/2017 HADAD YOSEF HOLLY KITCHEN BY JOSEPH
HADAD

15 M 2017 06434 06/10/2017 CAROLA-BIANCA SZUCSIK Deseda

16 M 2017 06435 06/10/2017 VINCI ENERGIES PERSPECTIVE URBANE

17 M 2017 06436 06/10/2017 Asociatia Colegiul Pacientilor Colegiul Pacienţilor

18 M 2017 06437 06/10/2017 COFIMANIA SRL La Prajituri
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(210) M 2017 06419
(151) 06/10/2017
(732) SC UPC ROMANIA SRL,

ŞOSEAUA NORDULUI NR.
62D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BUCURĂ-TE DE
FIECARE MOMENT

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben, verde, roz, portocaliu,
maro, gri, negru

(531) Clasificare Viena: 02.01.30;
02.03.24; 02.07.02; 29.01.15;
27.05.06; 27.05.08; 27.05.17

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

7. Maşini automate pentru vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, pentru fotografie, cinematografie,
optică, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului
sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, discuri
compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare magnetice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare.
35. Publicitate, conducerea şi
admnistrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în beneficiul terţilor
a unor produse diverse (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage

de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca
şi compilarea datelor matematice sau
statistice, servicii de marketing telefonic
(telemarketing), servicii ale agenţiilor
de publicitate, servicii de distribuire a
prospectelor, direct sau prin poştă, sau
distribuirea de mostre, publicitatea prin
radio, internet sau TV.
38. Telecomunicaţii, servicii care permit
unei persoane să vorbeasca cu altă
persoană, transmit mesaje de la o persoană
la alta şi pun o persoană în comunicare
orală sau vizuală cu altă persoană (radio,
televiziune, internet), servicii care constau
în general în difuzarea de programe de
radio şi televiziune.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii
de educaţie a persoanelor, sub toate
formele, servicii al căror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de prezentare a
operelor de artă plastică sau de literatura
publicului, în scopuri culturale sau
educative.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, servicii oferite de
ingineri şi cercetatori care efectuează:
evaluări, estimări, cercetari şi rapoarte în
domeniile ştiinţific şi tehnologic.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06420
(151) 06/10/2017
(732) ALINA-MONICA ANDRIESCU,

STR. ARON COTRUS, NR. 61,
CORP C, APT. C07, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

mauve ideas
(591) Culori revendicate:mov

(531) Clasificare Viena: 03.07.17;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.05

(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).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06421
(151) 06/10/2017
(732) IVAŞCU ALICE-RAMONA,

STR. ARMONIEI, NR. 6A, AP.
A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CASA ARTELOR

DINU LIPATTI
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06422
(151) 06/10/2017
(732) CRAMA SILAGIU SRL, STR.

MORII NR. 108, CAMERA 9, JUD.
BRAŞOV, GHIMBAV, 507075,
ROMANIA

(540)

CRAMA SILAGIU
(531) Clasificare Viena: 05.03.04;

05.03.14; 27.05.17

(511) Produse si/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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43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06424
(151) 06/10/2017
(732) MARIA DIANA COPOIU MATEI,

STR. VLAICU VODA NR. 17, BL.
43, SC. 2, ET. 1, AP. 26, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BABILONIA
(591) Culori revendicate:albastru, auriu,

turcoaz, negru, roşu, verde, alb,
mov

(531) Clasificare Viena: 04.03.05;
03.03.24; 29.01.15; 05.05.20;
05.05.22; 27.05.17

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06425
(151) 06/10/2017
(732) ANCUTA MANUELA BARNEA,

STR. SFANTA MARIA NR. 54,
JUD. IAŞI, BÂRNOVA, ROMANIA

(540)

Extaz
(531) Clasificare Viena: 18.05.06;

19.01.01; 02.01.30; 27.05.01;
03.13.04

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06426
(151) 06/10/2017
(732) NICOLAE FUSLE, BLD.

BASARABIA NR. 234-236,
BL. MC17, SC. 2, ET. 3, AP.
40, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CITY VISION MAGAZINE

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

16. Hârtie, carton, 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, caractere tipografice, forme



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/10/2017

de tipar (panouri publicitare din hârtie sau
carton, bannere de hârtie, broşuri, cărţi,
calendare, cataloage, reprezentări grafice,
reviste (periodice), ziare, imagini, fotografii,
poze, publicaţii tiparite, calendare, postere,
printuri.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate/servicii
de publicitate, publicitate în aer liber,
managementul afacerilor şi consultanţă
în organizare, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii
de intermediere comercială, consultanţă
privind strategia de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategia de
comunicare în publicitate, design de
materiale publicitare, marketing, modelling
pentru publicitate sau pentru promovarea
vânzărilor, publicitate on-line, organizarea
de evenimente în scopuri comerciale sau
de publicitate, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale,
relaţii publice, actualizarea materialelor
publicitare.
36.  Sponsorizare financiară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06427
(151) 06/10/2017
(732) HASAN BALOULI, BD. PACHE

PROTOPOPESCU, NR. 12, SECT.
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AMERICANA QUALITY
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,

negru, alb

(531) Clasificare Viena: 25.01.19;
29.01.12; 27.05.10; 27.05.17

(511) Produse si/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 2017 06428
(151) 06/10/2017
(732) AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL,

STR. CEREMUSULUI, NR. 18A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)
NEGURA

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

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06429
(151) 06/10/2017
(732) Manole Mara, STR. ALEEA

FIZICIENILOR NR. 4, BL. 3C,
SC. A, ET. 3, AP. 24, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Florin Mara, STR. THEODOR
PALLADY NR. 7-11, BL. R5, SC.
2, ET. 1, AP. 42, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Alexandru Marian Mara, STR.
ALEEA FIZICIENILOR NR. 4, BL.
3C, SC. A, ET. 3, AP. 24, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)

ATELIERUL DE PASTRAMA
PASTRAMA CASEI LETE 1994
(531) Clasificare Viena: 01.01.05;

03.04.11; 03.04.12; 09.01.10;
11.01.03; 14.07.02; 24.03.02;
24.03.07; 24.03.13; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Strângerea la un loc în avantajul
terţilor a produselor diverse din producţie

proprie şi a unor terţi, în special carne și
produse din carne (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06430
(151) 06/10/2017
(732) Dorina Ene, STR. TEILOR NR. 2,

BL. A14, ET. 2, AP. 19, JUDEȚUL
IALOMIȚA, URZICENI, ROMANIA

(540)

enTourage SMART
EFFECTIVE

(531) Clasificare Viena: 27.01.12;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.04

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
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lucrări de birou, agenții de publicitate,
consultanță privind marketingul, campanii
de marketing, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de social media, închiriere spațiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare
și a presei, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar,
organizarea și realizarea de evenimente
publicitare.
41. Educație, instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, informații
referitoare la educație, servicii
educaționale, educație online, servicii
de predare cursuri, cursuri prin
corespondență, cursuri de calificare
şi recalificare, examinări educaționale,
organizarea și susţinerea conferintelor,
colocviilor, seminarilor și simpozioanelor
în domeniul comunicării, organizarea
și susținerea conferințelor, colocviilor,
seminariilor și simpozioanelor în domeniul
sportului și nutriției, organizarea de
competiții (educație sau amuzament),
organizarea de concursuri, organizarea
expozițiilor și balurilor pentru scopuri
culturale sau educaționale, furnizarea
de publicații electronice, nedescărcabile,
publicarea cărților, broșurilor, revistelor,
ghidurilor din
domeniul comunicării, sportului și nutriției,
publicarea cărţilor și jurnalelor electronice
online, compunerea și publicarea textelor,
altele decât textele publicitare.
42. Servicii în domeniile stiinței
și tehnologiei precum cercetarea și
proiectarea aferentă, servicii de analiză
și cercetare industrială, proiectare
și dezvoltare hardware și software,
consultanţă de software computerizat,
design de software pentru computer,
servicii de consultanţă în materie de design
specializat, design de arte grafice, crearea,
mentenanța și găzduirea website-urilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06431
(151) 06/10/2017
(732) Anca Zaharia, COMUNA

UMBRĂREȘTI, JUDEȚUL
GALAȚI, SAT UMBRĂREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA,
STR. PORII NR. 152, BL. C7, SC.
3, AP. 96, JUDEŢUL CLUJ, SAT
FLOREŞTI

(540)

LUXURY FLOWERS
Of Danube

(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
05.05.21; 25.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul şi 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.
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44. Aranjamentul florilor, aranjamente
florale de lux, servicii de artă florală,
compoziţii florale şi servicii de grădinărit-
peisagistică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06432
(151) 06/10/2017
(732) SMARANDA-ANA MUNTEANU-

PINTEC, STR. CAPITAN ILIE
BIRT NR. 10, AP. 6, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

THE WEDDING BARN
(531) Clasificare Viena: 07.01.24;

26.07.25; 27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate și marketing, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui
site, servicii de comenzi online, servicii de
comerț electronic, și anume furnizarea de
informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare.
41. Educație, divertisment și sport,
activități de divertisment, sportive și
culturale, servicii de divertisment de tipul

organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Restaurante (servirea mesei), baruri,
snack-baruri, servicii de catering, servicii
hoteliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06433
(151) 06/10/2017
(732) HADAD YOSEF, BD. LIBERTĂŢII

NR. 6, BL. 116, SC. 1, ET. 6, AP.
18, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
SB, ROMANIA

(540)
HOLLY KITCHEN

BY JOSEPH HADAD
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de cazare temporară,
restaurante (servirea mesei).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06434
(151) 06/10/2017
(732) CAROLA-BIANCA SZUCSIK,

STR. BATANIA NR. 5, AP. 1,
JUDEȚULO TIMIȘ, TIMIȘOARA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

Deseda
(591) Culori revendicate:roșu, negru, gri

(531) Clasificare Viena: 09.05.01;
09.05.12; 27.05.08; 27.05.12;
27.05.01; 29.01.13

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

25. Îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru femei,
încălțăminte pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, articole pentru
acoperirea capului, curele (accesorii
vestimentare), accesorii pentru păr
(voaluri), articole de încalțăminte.
35. Servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, publicitate,
publicitate online, publicitate și reclamă,
promovarea afacerii (publicitate), servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vânzare, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane
prin internet, publicitate prin intermediul

mediilor electronice și îndeosebi prin
Internet, servicii comerciale online în
cadrul cărora vânzătorul publică produsele
care urmează a fi licitate, iar licitația
are loc pe internet, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii
prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de comerț
cu amănuntul prin comenzi poștale de
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06435
(151) 06/10/2017
(732) VINCI ENERGIES, STR. RUE

DU 8 MAI 1945 NR. 280,
MONTESSON, FRANȚA

(740) ZMP Intellectual Property
SRL, STR. C.A ROSETTI,
NR.17, BIROU 314, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
PERSPECTIVE URBANE

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

7. Maşini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
9. Aparate şi instrumente ştiintifice
(altele decât cele pentru uz medical),
aparate şi instrumente electronice şi
anume componente electronice, aparate
de măsură şi control a energiei electrice,
aparate de măsurare, de semnalizare, de
reglare electrică, pentru controlul energiei
electrice, de protecţie, de supraveghere, de
verificare (supervizare), de salvare, aparate
de semnalizare (luminoase), aparate care
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permit verificarea electrică, electronică
şi aparate computerizate, conductoare
electrice, tablouri electrice de comandă,
transformatoare electrice, disjunctoare,
comutatoare de izolare, întrerupătoare,
aparate pentru distribuţia energiei electrice,
dispozitive de comandă a curentului
electric, computere şi periferice de
computer, suporturi de date optice şi
magnetice, software (programe) pentru
implementarea şi funcţionarea reţelelor
de distribuţie a energiei electronice,
aparate şi instrumente electrice şi
anume aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate şi instrumente
de uz stiintific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare, salvare
şi învăţământ, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului
sau imaginii, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare,
suporturi de date magnetice sau optice,
discuri acustice, servere pentru baze de
date informatizate, memorii electronice,
software (programe) , în special software de
prelucrare a datelor (inregistrate), software
(programe) pentru crearea, gestionarea,
actualizarea şi utilizarea bazelor de
date, pachete software pentru logistică
în domeniul industriei, pachete software
destinate echipării reţelei de comunicare
a sistemelor care oferă informaţii despre
executarea ordinelor de producţie şi
de control a acestor comenzi, pachete
software pentru controlul fabricaţiei,
pentru gestionarea resurselor, pentru
depozitare, livrare şi progresul loturilor de
produse, pachete software pentru utilizare
în gestiunea documentelor şi pentru
colectarea şi achiziţia de date, pachete
software pentru sisteme de conectare

pentru gestionarea de fabricaţie asistată
de calculator, software pentru furnizarea
accesului la serviciul de poştă electronică,
software (programe) informatic pentru
furnizarea accesului la un calculator sau
la o reţea de transmisie a datelor, aparate
de transmisie pentru telecomunicaţii,
instalaţii, seturi de telefon şi aparate,
radiotelefoane fixe, portabile sau mobile,
faxuri, aparate pentru introducerea datelor,
computere, servere informatice, terminale
informatice, terminale de transmisie a
datelor şi terminale de telefonie, aparate
de transmisie pentru reţele de comunicaţie,
programe de calculator pentru gestionarea,
controlul, monitorizarea, întreţinerea liniilor
şi liniilor de transport al energiei electrice,
modemuri, alarmă şi echipament de
avertizare, suporturi pentru înregistrări
sonore, aparate de măsurare a presiunii,
instrumente de măsurare a temperaturii,
higrometre, pluviometre, transmiţătoare
telefonice, telefoane, transformatoare
electrice, disjunctoare, comutatoare,
senzori, detectoare, aparate de măsurare,
aparate electrice de măsurare, aparate
de măsură de precizie, emiţătoare
şi receptoare pentru telecomunicaţii,
emiţătoare şi receptoare pentru semnale
electronice, instrumente meteorologice,
bobine electrice, cabluri electrice,
circuite integrate, dulapuri de distribuţie
(electricitate), echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare.
11. Aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
furnizare a apei şi de uz sanitar, lămpi
de iluminat, reflectoare de lămpi, lămpi de
podea, proiectoare de iluminat, radiatoare.
37. Construcţii, construcţie de lucrări
publice, supervizare (conducere) de
lucrări de construcţii, instalarea, repararea
şi întreţinerea tuturor aparatelor,
echipamentelor şi a maşinilor cu privire
la domeniul energiei electrice şi la
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transportul acesteia, instalarea, întreţinerea
şi repararea accesoriilor de iluminat,
instalarea de mobilier stradal, construcţii
civile, construcţii de case, drumuri, poduri,
linii de înaltă tensiune, consultaţii pentru
construcţii, zidărie, servicii de tencuire
sau de instalaţii sanitare, lucrări de
realizare a învelitorilor de acoperiş,
lucrări de etanşeizare, demolări de
construcţii, închiriere de echipamente
de şantier, curăţare de clădiri şi
faţade, service pentru vehicule, respectiv
reparaţie, întreţinere şi alimentare cu
combustibil, servicii de reparaţie a
vehiculelor avariate, dezinfecţie, deratizare
(curăţare), spălare de ţesături, resaparea
sau vulcanizarea pneurilor, instalarea,
întreţinerea şi repararea echipamentului de
birou, instalarea, întreţinerea şi reparaţia de
componente hardware de calculator.
42. Inginerie, studii privind proiectele
tehnice referitoare la energie electrică,
reţele de comunicaţii şi iluminare din
locurile publice şi private, inginerie, studii
privind proiectele tehnice referitoare la
aparate şi dispozitive de control şi filtrarea
accesului în locuri publice sau private,
servicii de evaluare, estimare şi de
cercetare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
furnizate de ingineri, inginerie, studii privind
proiectele tehnice în domeniul energiei
electrice, electronice şi calculatoare,
cercetare ştiinţifică şi industrială conectată
la noile tehnologii de prelucrare a
datelor, la reţeaua de calculatoare
şi la tehnologiile de comunicaţii,
studii, expertiză şi asistenţă tehnică
referitoare la aceste tehnologii, proiectare
de software, întreţinerea programelor
de calculator, actualizarea software-ului,
consultanţă în domeniul calculatoarelor
şi a echipamentelor de prelucrare a
datelor, servicii de inspecţie tehnică,
testare, autentificare şi controlul calităţii,
furnizare de studii tehnice şi realizarea
de orice intervenţie tehnică, inspectia,

controlul şi verificarea tehnică a aparatelor,
administrarea şi supervizarea reţelelor
de calculatoare, servicii de consultanţă
privind reţelele de calculatoare, servicii
de inginerie electrică pentru producerea
şi distribuţia energiei electrice, proiectarea
tuturor echipamentelor electrice, radio
electrice, electronice şi de automatizare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06436
(151) 06/10/2017
(732) Asociatia Colegiul Pacientilor,

BD. BUCURESTII NOI NR. 60, BL.
4, SC. B, ET. 2, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Colegiul Pacienţilor
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,

galben

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
02.09.15; 03.11.03; 03.11.24;
03.07.17; 24.07.23; 24.11.03;
26.01.14; 26.01.16

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06437
(151) 06/10/2017
(732) COFIMANIA SRL, STRADA

LIBERTATII NR. 84, JUD.
TULCEA, TULCEA, 820144,
ROMANIA

(540)
La Prajituri

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

30. Deserturi preparate ( produse de
cofetărie).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


