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Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 05912

(151)
21/08/2019

(732)
S.C. CATALYST SOLUTIONS

(540)
ORASUL JOBURILOR

2 M 2019 05913

21/08/2019

SC CATALYST SOLUTIONS
SRL

EMPLOYER OF CHOICE

3 M 2019 05914

21/08/2019

SC CATALYST SOLUTIONS
SRL

STRADA JOBURILOR

4 M 2019 05915

21/08/2019

SC CATALYST SOLUTIONS
SRL

CARTIERUL JOBURILOR

5 M 2019 05946

21/08/2019

DIANA-LOREDANA HOTCA

fragment

6 M 2019 05949

21/08/2019

DIANA-LOREDANA HOTCA

fragment CUTTING - EDGE
CUISINE

7 M 2019 05964

21/08/2019

MARIANELA PERNUZZI

NEUROREHABILITACION RCM
by Marianela Pernuzzi

8 M 2019 06021

21/08/2019

S.C. IZOPOL S.R.L.

REVIGORARE LA MAXIM

9 M 2019 06022

21/08/2019

S.C. COMPANIA MUNICIPALA
TURISTICA BUCURESTI S.A.

B

10 M 2019 06023

21/08/2019

S.C. COMPANIA MUNICIPALA
TURISTICA BUCURESTI S.A.

BT

11 M 2019 06024

21/08/2019

THOMSON ONLINE BENEFITS Pink about it
S.R.L.

12 M 2019 06025

21/08/2019

LINDA-ECOTIL S.R.L.

LINDA GM

13 M 2019 06026

21/08/2019

NANI NANI BEBELUS S.R.L.

Nani Nani

14 M 2019 06027

21/08/2019

PRUTUL SA

OMEGA Super Fry

15 M 2019 06028

21/08/2019

PRUTUL SA

OMEGA Profesional

16 M 2019 06029

21/08/2019

PRUTUL SA

OMEGA Experience

17 M 2019 06030

21/08/2019

GYNDANY EXIM SRL

CONIMPULS

18 M 2019 06031

21/08/2019

SC AMIGO SRL

XEREDA

19 M 2019 06032

21/08/2019

SC IOSIDORO SRL

NEMTEANA ARTIZANI AI BERII

20 M 2019 06033

21/08/2019

GH. CEZAR PUSCASU

Hai! green sugar

21 M 2019 06035

21/08/2019

HALAK FERAS
BATGI MUSTAFA

MAGIC

22 M 2019 06036

21/08/2019

MIHAI COSMIN NISTORESCU

Coletul de acasă

23 M 2019 06037

21/08/2019

MIHAI NEW CONCEPT SRL

Pachetul de la mama

2
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Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 06038

(151)
21/08/2019

(732)
HALAK FERAS
BATGI MUSTAFA

25 M 2019 06039

21/08/2019

EMANUEL PUSCAR
RADU DRAGOTA

PUNKARTA

26 M 2019 06040

21/08/2019

C & A TEXTIL MEDIA SRL

$martBags

27 M 2019 06041

21/08/2019

HH TEXTILE MANUFACTORING SILK LOVE & LACE
GARMENTS S.R.L.

28 M 2019 06042

21/08/2019

SC FACOS SA

RARĂUL

29 M 2019 06043

21/08/2019

CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

FOTBAL ALL INCLUSIVE

3
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05912
21/08/2019
S.C. CATALYST SOLUTIONS
, STR. PITAR MOȘ NR. 6, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORASUL JOBURILOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale didactice şi
educative.
35. Servicii de agenţie de ocupare a forţei
de muncă, promovarea vânzărilor, consultanţă
privind promovarea vânzărilor, publicitate
online, publicitate, inclusiv publicitate online
pe o reţea de calculatoare, servicii de
publicitate şi marketing online, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online, sondaje de opinie, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutare de
personal, testare psihologică în vederea
selectării de personal, publicarea de texte
publicitare, optimizarea pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea cv-urilor
pentru terți.
41. Educație, formare profesională, educație
continuă și servicii didactice, în special în
domeniul resurselor umane și al recrutării,
coaching (formare) și îndrumare în carieră în
domeniul ocupării forței de muncă și dezvoltarea
carierei, sfaturi de formare, organizarea de
cursuri de formare, conferințe, seminarii și
ateliere profesionale, scrierea și publicarea
de texte, altele decât textele publicitare,
furnizarea de informații și servicii de consiliere
și asistență, toate referitoare la domeniile
menționate anterior, organizarea și susținerea
conferințelor, recalificare vocațională.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05913
21/08/2019
SC CATALYST SOLUTIONS
SRL, STRADA PITAR MOȘ NR. 6,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EMPLOYER OF CHOICE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale didactice şi
educative.
35. Servicii de agenţie de ocupare a forţei
de muncă, promovarea vânzărilor, consultanţă
privind promovarea vânzărilor, publicitate
online, publicitate, inclusiv publicitate online
pe o reţea de calculatoare, servicii de
publicitate şi marketing online, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online, sondaje de opinie, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutare de
personal, testare psihologică în vederea
selectării de personal, publicarea de texte
publicitare, optimizarea pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea cv-urilor
pentru terți.
41. Educație, formare profesională, educație
continuă și servicii didactice, în special în
domeniul resurselor umane și al recrutării,
coaching (formare) și îndrumare în carieră în
domeniul ocupării forței de muncă și dezvoltarea
carierei, sfaturi de formare, organizarea de
cursuri de formare, conferințe, seminarii și
ateliere profesionale, scrierea și publicarea
de texte, altele decât textele publicitare,
furnizarea de informații șservicii de consiliere
și asistență, toate referitoare la domeniile
menționate anterior, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, recalificare vocaţională.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05914
21/08/2019
SC CATALYST SOLUTIONS
SRL, STRADA PITAR MOȘ NR. 6,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(740)

(540)

(540)

STRADA JOBURILOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare.

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2019 05915
21/08/2019
SC CATALYST SOLUTIONS
SRL, STRADA PITAR MOȘ NR. 6,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CARTIERUL JOBURILOR

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare.

M 2019 05946
21/08/2019
DIANA-LOREDANA HOTCA, STR.
DALIEI NR. 30, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

fragment
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun și înlocuitori de tutun, articole pentru
fumători, chibrituri.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05949
21/08/2019
DIANA-LOREDANA HOTCA, STR.
DALIEI NR. 30, AP. 1, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

───────

fragment CUTTING
- EDGE CUISINE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun și înlocuitori de tutun, articole pentru
fumători, chibrituri.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05964
21/08/2019
MARIANELA PERNUZZI,
MONTECARLO N 562, BARRIO
PARQUE HORIZONTE, CORDOBA,
ARGENTINA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

NEUROREHABILITACION
RCM by Marianela Pernuzzi
(531)

Clasificare Viena: 16.01.04; 16.01.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru

(540)

M 2019 06021
21/08/2019
S.C. IZOPOL S.R.L., STR.
ZIZINULUI NR. 121, CORP A,
BIROU 3, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

REVIGORARE LA MAXIM

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole

şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
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de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

de componente hardware şi software ale
calculatorului.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06022
21/08/2019
S.C. COMPANIA MUNICIPALA
TURISTICA BUCURESTI S.A.,
STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.
2, ET. 2, CAMERA. 15, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2019 06023
21/08/2019
S.C. COMPANIA MUNICIPALA
TURISTICA BUCURESTI S.A.,
STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR.
2, ET. 2, CAMERA. 15, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BT
(531)
(591)
(511)

B
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.21;
26.11.12
(591) Culori revendicate:roz, ciclam, violet,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea

Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.21
Culori revendicate:roz ciclam
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06024
21/08/2019
THOMSON ONLINE BENEFITS
S.R.L., BD. 21 DECEMBRIE
1989 NR. 77, CAMERA F6.1,
PENTHOUSE, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIAN & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR.51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14 - A15, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Pink about it

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Structuri şi confecţii metalice, hale industriale
metalice, indicatoare şi panouri de informare
şi publicitare, din metal, stâlpi de metal
pentru panouri de publicitate, ecrane antisolare
(exterior), de metal, rulouri (exterioare) din metal.
9. Afişaje electronice, casete luminoase, ecrane
digitale, software de învăţare automată
pentru publicitate, software pentru integrarea
de publicitate online pe site-uri web,
software de afişaj electronic, software de
calculator pentru publicitate, aplicaţii mobile,
publicaţii electronice descărcabile, fişiere
digitale (podcast), discuri compacte, discuri
(înregistrări audio), înregistrări multimedia
descărcabile, cărţi audio descărcabile, publicaţii
netipărite nedescărcabile, aparate şi instrumente
electrice
şi
electronice,
toate
pentru
procesarea, jurnalizarea, stocarea, transmiterea,
recuperarea sau recepţia de date, date,
informaţii, materiale audio, video şi alte
mijloace şi echipamente multimedia, toate
permiţând citirea sau descărcarea lor de
pe o reţea de calculator sau de pe
internet, dispozitive de afişaj electronice,
aparate şi instrumente electrice şi electronice
de comunicaţii şi telecomunicaţii, aparate şi
instrumente electrice de control, testare (altele
decât cele pentru testarea in-vivo), semnalizare,
verificare (supraveghere) şi didactice, servere
de comunicaţii, servere informatice, aparate,
instrumente
şi
echipamente
fotografice,
videoproiectoare,
proiectoare
multimedia,
Sisteme de telecomunicaţii şi instalaţii electrice.
16. Panouri publicitare şi bannere din hârtie sau
carton, calendare, fluturaşi publicitari, invitaţii
(papetarie), broşuri, semne de cărţi, felicitări,

cărţi de vizită, diplome, ambalaje şi cutii din
carton sau hârtie, funde din hârtie, machete
arhitecturale, ştampile (sigilii), plicuri (papetărie),
gravuri (tipărituri), forme imprimate, fanioane din
hârtie, suporturi pentru pahare din hârtie sau
carton, etichete din hârtie sau carton.
19. Indicatoare şi panouri de informare şi
publicitare nemetalite, coloane de publicitate
(structuri nemetalice), panouri publicitare
(panouri de afişaj nemetalice).
20. Sisteme de afişare (mobilier), panouri de
afişaj (mobilier).
24. Bannere textile şi din plastic.
25. Tricouri, pulovere, hanorace, uniforme
(îmbrăcăminte), veste, şepci (articole pentru
acoperirea capului), halate de baie, papuci de
baie, eşarfe, batice, încălţăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru promoţii.
28. Obiecte promoţionale respectiv: jocuri,
jucării, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, jocuri de masă, confeti, baloane, jucării
de pluş, mingi, puzzle, ornamente pentru pomul
de Crăciun.
35. Servicii de publicitate exterioară, marketing,
promovare, agenţii de publicitate, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, producţie de materiale publicitare
personalizate, promovare comercială, producţia
de printuri de mari dimensiuni pe materiale
flexibile şi rigide, realizarea de reclame,
producţie de clipuri publicitare, difuzare de
anunţuri publicitare, publicitate online, informaţii
comerciale, organizare, coordonare şi planificare
târguri şi expoziţii cu caracter publicitar şi
comercial, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
activităţi de prezentare, reclame şi promovare
produse şi servicii pentru persoane fizice
sau juridice de orice tip şi pe orice cale
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, on-line într-o reţea computerizată
sau prin alte mijloace de comunicaţii, îndrumare
în afaceri, închirierea spaţiilor publicitare,
informaţii şi consiliere pentru clienţi, servicii de
structurare în scop publicitar, producţia de clipuri
publicitare, servicii de telemarketing, servicii de
baze de date şi de prelucrare a datelor, servicii
de stocare de date (compilarea informaţiilor
în baza de date), reproducerea documentelor,
multiplicare, tehnoredactare, servicii de editare,
servicii de intermediere comercială între clienţi
şi prestatori de servicii şi producătorii de bunuri
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, organizare şi
gestionare de programe de stimulare şi
fidelizare comerciale, servicii de furnizare
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pentru terţe persoane, vânzări prin licitaţii
disponibile pe internet, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de consultanţă şi consiliere în managementul
afacerilor, Studii si analize de piaţă, cercetare
de piaţă şi studii de marketing, organizare,
coordonare şi planificare târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, producţie de
clipuri publicitare, furnizare de spaţiu pe pagini
web pentru promovarea de produse şi servicii.
36. Închiriere spaţii pentru birouri temporare,
închiriere de săli de conterinţe, servicii
de informare, consiliere, management şi
consultanţă referitoare la cele menţionate
anterior.
37. Construcţie de panouri, reparare şi
întreţinere de panouri de afişare electronice,
construcţii, reparaţii, servicii de instalare
(îndeosebi sisteme de calcul, reţele de
calculatoare, reţele de telecomunicaţii, sisteme
de automatizare, supraveghere), servicii de
instalare, de implementare, de întreţinere şi de
reparare ân domeniile: sisteme de calculator,
reţele de calculator şi hardware de calculator,
instalare, întreţinere şi reparare de hardware de
calculator, inclusiv de sisteme de calculatoare şi
reţele de calculator.
38. Telecomunicaţii, servicii de telefonie,
telefonie mobilă, fax, telex, colectare şi
transmitere de mesaje, transmisie de mesaje
prin pager radio, redirecţionare de apeluri,
răspuns automat, informaţii telefonice sau poştă
electronică, transfer de date prin telecomunicaţii,
transmisia de fişiere digitale, servicii de
comunicaţii prin satelit, comunicaţii printro reţea de calculator globală sau internet,
furnizarea accesului la forumuri pe internet,
acces la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
telecomunicaţii (inclusiv pe reţeaua internet),
telecomunicaţii de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculator şi de
orice alte date, furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii pentru linii telefonice de asistenţă
şi pentru centre de intermediere telefonică (call
center).
40. Servicii de debitare şi prelucrare laser
şi CNC a materialelor (lemn, plastic, sistetic,
metal), imprimare personalizată a denumirilor
şi logotipurilor de firme, de uz publicitar
şi promoţional, pe produsele altor persoane,
laminare, inscripţionare cu laser, tipografie,
imprimări tipografice, fotogravare.
41. Servicii de formare şi educare, servicii
de divertisment, cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicitaţii,
promovării, marketingului şi managementului,
servicii educaţionale, şi anume, organizarea

şi conducerea de cursuri, seminarii, ateliere
de lucru (workshop-uri) şi predări de lecţii
în domeniul implementării şi dezvoltării
programelor de computer, şi distribuirea
de materiale de curs în legătură cu
acestea, elaborarea şi publicarea materialelor
educaţionale pentru alţii în domeniul dezvoltării şi
implementării programelor de calculator, folosirii
programelor de computer, asistenţă profesională
individualizată (coaching), furnizare de cursuri
de instruire cu privire la managementul
tehnologiei informaţiilor si în domeniul
managementului afacerilor, organizarea si
susţinerea de conferinţe, congrese, colocvii şi
seminarii, organizare de concursuri, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât cele publicitare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, furnizare
de tutoriale online, organizare de webinare.
42. Servicii de proiectare (arhitectură rezistenţă,
urbanism design arhitectural), studii tipografice,
design grafic, dezvoltarea de programe şi de
software de calculator, furnizarea de informaţii
despre proiectarea şi dezvoltarea de software,
de sisteme şi reţele de calculatoare, dezvoltarea
de soluţii de aplicaţii software de calculator,
proiectare de site-uri web, crearea şi întreţinerea
de site-uri web pentru telefoane inteligente şi
tablete, control de calitate şi testare, testare de
programe, software şi hardware de calculator,
testare de semnale de telecomunicaţii, servicii
pentru testarea utilizabilităţii paginilor web,
servicii pentru dezvoltarea de metode de
testare, consultanţă în materie de testare a
sistemelor de aplicaţii informatice, dezvoltare
şi testare de metode de calcul, de algoritmi
şi de foftware, cercetare privind programarea
pe calculator, cercetare privind prelucrarea de
date, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic, securitatea
datelor, proiectarea datelor, consultanţă IT,
servicii de consiliere şi asigurare de informaţii,
servicii de consultanţă în materie de tehnologie
a informaţiei (IT), servicii IT în legătură
cu stocarea electronică de date, servicii de
inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, dezvoltarea şi elaborarea
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, administrare de servere, servicii de
administrare de site-uri web şi hosting online
pentru terţi, design grafic, proiectare şi design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
programe de software de calculator pentru
dicţionare şi baze de date electronice pentru
traduceri, proiectare şi dezvoltare de dicţionare
şi baze de date electronice pentru traduceri,
servicii de instalare, implementare, întreţinere
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şi reparare în domeniul software-ului de
calculator, furnizare de baze de date în
domeniul tehnologiei informaţiei, calculatoarelor
şi sistemelor informatice, consultanţă în ceea ce
priveşte calculatoarele, sistemele de calculator
şi proiectarea de sisteme informatice, servicii
informatice, inclusiv proiectare şi dezvoltare de
sisteme informatice pentru terţi, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei, elaborare de
software de calculator pentru terţi, planificare
de proiecte tehnice, dezvoltare de materiale
educaţionale pentru terţi în domeniul dezvoltării
şi utilizării aplicaţiilor software de calculator şi
în domeniul utilizării afacerilor şi activităţilor
comerciale privind aplicaţiile software de
calculator, servicii de consultanţă în domeniul
aplicaţiilor cloud computing, programare de
software de operare pentru accesarea şi
folosirea serviciilor de cloud computing, servicii
de asistenţă tehnică, inclusiv servicii de
gestionare de infrastructură de la distanţă şi la
faţa locului pentru monotorizarea, administrarea
şi gestionarea sistemelor publice şi private
de ITşi aplicaţii cloud computing, servicii de
software pentru mobilitate, respectiv servicii de
dezvoltare de software pentru aplicaţii mobile,
inclusiv soluţii client/server şi de tip cloud, la
comandă, la pachet sau găzduite, cu asistenţă
pentru toate, coordonarea sistemelor de operare
la nivel înalt şi a platformelor cloud.
43. Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobile
(spaţii locative şi birouri).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi

construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06026
21/08/2019
NANI NANI BEBELUS S.R.L.,
STR. FĂGETULUI NR. 55A, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2019 06025
21/08/2019
LINDA-ECOTIL S.R.L., CALEA
SUCEVEI NR. 278 A, JUDEŢ
SUCEAVA, LOC. PLOPENI,
SALCEA, SUCEAVA, ROMANIA

Nani Nani

LINDA GM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(531)

Clasificare Viena: 01.01.02; 01.15.11;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06027
21/08/2019
PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU
NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

OMEGA Super Fry

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06029
21/08/2019
PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU
NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

OMEGA Experience

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06030
21/08/2019
GYNDANY EXIM SRL, SAT
BLAGESTI NR. 539, JUDEŢ
BACAU, BLAGESTI, 607065,
BACĂU, ROMANIA

M 2019 06028
21/08/2019
PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU
NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

OMEGA Profesional

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
───────

CONIMPULS
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții, construcții rutiere, construcții
navale, construcții de șosele, construcții de
străzi, construcții de porturi, clădiri și construcții
subacvatice, servicii de construcții hidraulice,
amenajare
teritorială
pentru
construcții,
construcții civile privind irigațiile, servicii de
construcții civile, construcții de
infrastructură
civilă,
construcții
pentru
infrastructură feroviară, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale.
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───────

32. Bere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06031
21/08/2019
SC AMIGO SRL, STR.
VÂNĂTORILOR NR. 9, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530144, HARGHITA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

XEREDA
(531)

Clasificare Viena: 25.01.05; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
287C), negru (Black 6C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte
preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 06032
21/08/2019
SC IOSIDORO SRL, STR. TEIULUI
NR. 20, JUDEŢUL NEAMŢ,
ROMAN, ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

NEMTEANA
ARTIZANI AI BERII

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(540)

M 2019 06033
21/08/2019
GH. CEZAR PUSCASU, STR.
GOVODARVA NR. 25, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Hai! green sugar
(531)

Clasificare Viena: 01.15.21; 26.01.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15
(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman.
30. Preparate din cereale, produse de patiserie
şi produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, îndulcitori
naturali, pe bază de extract de stevia
rebaudiana, sub formă de comprimate, pudră,
granule, cristale, instant, sirop, masticabilă sau
sub formă lichidă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06035
21/08/2019
HALAK FERAS, STR. DRUMUL
INTRE VII NR. 19, CORP H, AP.
41, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
BATGI MUSTAFA, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUDEȚUL ILFOV,
SAT DOBROIESTI, ILFOV,
ROMANIA

MAGIC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Gestiunea afacerilor comerciale.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06037
21/08/2019
MIHAI NEW CONCEPT SRL, BD.
BASARABILOR NR. 42, BL. M,
ET. 4, AP. 12, JUDEŢUL ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEŞ, ARGEȘ,
ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

Pachetul de la mama

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06036
21/08/2019
MIHAI COSMIN NISTORESCU
, COMUNA CORBENI NR.
159, JUDEŢUL ARGEŞ, SAT
BUCŞENEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI,
ROMANIA

Coletul de acasă

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06038
21/08/2019
HALAK FERAS, STR. DRUMUL
INTRE VII NR. 19, CORP H, AP.
41, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
BATGI MUSTAFA, STR. AVRAM
IANCU NR. 9, JUDEȚUL ILFOV,
SAT DOBROIESTI, ILFOV,
ROMANIA

SLN

Produse și/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, compoziţii pentru stingerea şi
prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire şi sudură,
substanţe pentru tăbăcirea de blănuri şi piei de
animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri şi
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrăşăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţă.
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3. Cosmetice

şi
produse
de
toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate
pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
4. Uleiuri şi unsori industriale, ceară, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea
pulberilor, combustibili şi materiale pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele
terestre), componente de cuplare şi transmisie
a maşinilor, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât unelte de
mână acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate de vânzare.
9. Calculatoare şi dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măşti pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri şi înotători,
mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic.

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,

de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar.

15. Pupitre pentru partituri şi stative pentru
instrumente muzicale, baghete de dirijor.

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,

articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice.
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă, cu
excepţia

furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, piepteni şi bureţi,
perii (cu excepţia pensulelor), material pentru
perii,
articole pentru curăţare, sticlă brută sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie,
porţelan şi ceramică.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăieţei, tapioca şi sago,
făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, sorbeturi şi alte
îngheţate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante
aromatice conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), ciocolată.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte
preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice.

33. Preparate

alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, articole pentru
fumători, chibrituri, ţigări şi trabucuri, ţigări
electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06039
21/08/2019
EMANUEL PUSCAR, PIAŢA
PETRU RAREŞ NR. 7A, SC. C, ET.
1, AP. 34, JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD, BISTRIŢA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
RADU DRAGOTA, STR. ŞTEFAN
OCTAVIAN IOSIF NR. 8, BL. 8, SC.
D, AP. 39, JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD, BISTRIŢA, 420177,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06040
21/08/2019
C & A TEXTIL MEDIA SRL,
STR. CADEREA BASTILIEI NR.
30, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

$martBags
(531)

PUNKARTA
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

Clasificare Viena: 26.11.02; 24.17.18;
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale, genți
de voiaj și de transport, umbrele şi parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06041
21/08/2019
HH TEXTILE MANUFACTORING
GARMENTS S.R.L., STR.
IZVORUL CRIŞULUI, NR. 12,
CAMERA 2, BL. D4, SCARA C, ET.
4, AP. 29, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SILK LOVE & LACE

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenţie de
import-export.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06043
21/08/2019
CLEVER MEDIA NETWORK SRL,
STR. CETĂȚII, NR. 39, DEMISOL 1,
AP.2, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ,
CLUJ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 09.03.05
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
curele (accesorii
vestimentare).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 06042
21/08/2019
SC FACOS SA , STR. HUMORULUI
NR. 100, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, 727515, SV, ROMANIA
SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BLOC
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PAŞCANI, 705200

RARĂUL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi.

FOTBAL ALL INCLUSIVE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.01
(591) Culori revendicate:negru, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, extinctoare.
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16. hârtie și carton, produse de imprimerie,

articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
38. Telecomunicații
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii
de
analiză
industrială
și
de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a
programelor de calculator.
───────

