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Cereri Mărci publicate în 06/02/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 00516 30/01/2019 S.C. IL CAFFE SERVEXIM

S.R.L.
VECHEA PRĂJITORIE

2 M 2019 00517 30/01/2019 TERAPIA S.A. MADURA

3 M 2019 00518 30/01/2019 MEGA EXCAVATION SRL MEGA EXCAVATION SRL

4 M 2019 00519 30/01/2019 SHARDA EUROPE B.V.B.A. METEOR

5 M 2019 00520 30/01/2019 Sharda Europe b.v.b.a. ACEPRID

6 M 2019 00521 30/01/2019 Sharda Europe b.v.b.a. MACETA

7 M 2019 00522 30/01/2019 SC WHITE COLLAR CONCEPT
SRL

VANILLA ELEPHANT

8 M 2019 00523 30/01/2019 NORD VEST NETWORK SRL TAXI PMB Romania

9 M 2019 00524 30/01/2019 PUIU-DANIEL DOBRESCU CASA DOBRESCU

10 M 2019 00525 30/01/2019 SC WHITE CERAMIC SRL Ceramica albă

11 M 2019 00526 30/01/2019 SC GIARDIANO ANGELO SRL GRĂDINA LUI ANDREI

12 M 2019 00527 30/01/2019 SC WHITE CERAMIC SRL White ceramic

13 M 2019 00528 30/01/2019 SC TODEATURISM SRL TODEATURISM

14 M 2019 00529 30/01/2019 SC TREKROB SERV SRL FUN BIKE

15 M 2019 00530 30/01/2019 SC PERFECT MEDICAL SRL PERFECTMEDICAL

16 M 2019 00531 30/01/2019 SILCELLA SRL AT ARCADIA TRAVEL

17 M 2019 00532 30/01/2019 MERIDIAN IMPEX SRL MSK

18 M 2019 00533 30/01/2019 S.C. DR. GRIG
STOMATOLOGIE S.R.L.

CREATOR DE ZÂMBETE!

19 M 2019 00534 30/01/2019 THE CONCEPT WEB S.R.L. conceptweb

20 M 2019 00535 30/01/2019 GEANINA VIORELA CHIRICUTA The Interwission

21 M 2019 00537 30/01/2019 FLORIAN-TRAIAN TREBEA SHC STADIO HOSPITALITY
CONCEPTS

22 M 2019 00538 30/01/2019 PLUMAN CONSULTING S.R.L. PLUMAN CONSULTING

23 M 2019 00539 30/01/2019 RAZVAN IAGAMOS Doppio

24 M 2019 00540 30/01/2019 S.C. NEKOS SECURITY -S.R.L. NeKoS Security

25 M 2019 00541 30/01/2019 GLOBAL RECORDS SRL 5GANG

26 M 2019 00542 30/01/2019 LIFE ART DISTRIBUTIE SRL lifeart TRATĂM AERUL
NEMŢEŞTE!



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/01/2019

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2019 00543 30/01/2019 GREEN LIFE PROJECTS S.R.L. succulent garden

28 M 2019 00544 30/01/2019 SC ARALIYA MANAGEMENT
CONSULTING SRL

ARALIYA MANAGEMENT
CONSULTING

29 M 2019 00545 30/01/2019 SC PRODAL 94 SRL BANDERAS

30 M 2019 00546 30/01/2019 SC PRODAL 94 SRL BANDERAS

31 M 2019 00547 30/01/2019 SAPIENS CAFE SRL SAPIENS COFFEE SHOP

32 M 2019 00548 30/01/2019 SC VITALL SRL Savuros DE CREVEDIA

33 M 2019 00549 30/01/2019 SC BALKAN ZVUK SRL BALKAN TAKSIM

34 M 2019 00550 30/01/2019 Anda-Floriana Andrei Web Ventures

35 M 2019 00551 30/01/2019 CLEOPATRA STRATAN CLEOPATRA STRATAN

36 M 2019 00552 30/01/2019 STAN CLAUDIU RADU decoresq

37 M 2019 00553 30/01/2019 MARIA GEORGIANA ZANFIR ID ISELIN DIMITRI

38 M 2019 00554 30/01/2019 MARIAN-ALIN RADU-
CARAGIOIU

C Ciocolatomania

39 M 2019 00555 30/01/2019 COMPANIA DE EVENIMENTE
ZURLI SRL

Casa Zurli

40 M 2019 00556 30/01/2019 Anda-Floriana Andrei Web Venture
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(210) M 2019 00516
(151) 30/01/2019
(732) S.C. IL CAFFE SERVEXIM S.R.L.,

BULEVARDUL CONSTANTIN
BRÂNCUŞI NR. 12/A, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) OPREA I. PATRICIA DIANA -
CABINET INDIVIDUAL MĂRCI DE
PRODUSE ŞI SERVICII, DESENE
ŞI MODELE INDUSTRIALE, STR.
DIMITRIE GUSTI NR. 4-6, AP. 3A,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA

(540)

VECHEA PRĂJITORIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.01;
27.05.02

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao, zahăr şi înlocuitori ai
acestora, orez, tapioca, sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, mirodenii, gheaţă.
43. Restaurante şi cazare temporară, asigurarea
de hrană şi băuturi, servicii de catering,
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire, baruri, bodegi de vinuri, bufet
salate, bufete cu autoservire, cantine, cafenele,
ceainării, spaţii pentru festivităţi şi facilităţi
temporare de reuniuni.

───────

(210) M 2019 00517
(151) 30/01/2019
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
MADURA

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

5. Preparate farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, acţiuni de promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 00518
(151) 30/01/2019
(732) MEGA EXCAVATION SRL,

SAT MAIERU NR. 661, JUDET
BISTRITA-NASAUD, MAIERU,
427130, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)
MEGA EXCAVATION SRL

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

37. Construcţii de clădiri, lucrări de instalaţie
de apă şi canal, servicii de pavarea drumurilor,
curăţarea străzilor, forarea de puţuri, demolarea
clădirilor.

───────

(210) M 2019 00519
(151) 30/01/2019
(732) SHARDA EUROPE B.V.B.A. , STR.

JOSEF MERTENSSTRAAT 142
, DILBEEK, 1102, BELGIA

(540)
METEOR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/01/2019

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

5. Dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, insecticide.

───────

(210) M 2019 00520
(151) 30/01/2019
(732) Sharda Europe b.v.b.a., STR.

JOSEF MERTENSSTRAAT 142,
DILBEEK, B-1702, BELGIA

(540)
ACEPRID

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

5. Dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, insecticide.

───────

(210) M 2019 00521
(151) 30/01/2019
(732) Sharda Europe b.v.b.a., STR.

JOSEF MERTENSSTRAAT 142,
DILBEEK, B-1702, BELGIA

(540)
MACETA

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

5. Dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, insecticite.

───────

(210) M 2019 00522
(151) 30/01/2019
(732) SC WHITE COLLAR CONCEPT

SRL, STR. DRUMUL SARMAS NR.
67-69, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VANILLA ELEPHANT

(531) Clasificare Viena: 03.02.01; 26.01.01;
27.05.17; 26.01.16

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), îngheţată.

───────
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(210) M 2019 00523
(151) 30/01/2019
(732) NORD VEST NETWORK SRL,

STRADA: SOS. CHITILEI, NUMAR
232, PARTER, CAMERA. 11,
12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
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, ROMANIA

(540)

TAXI PMB Romania

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.24;
25.07.04; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicaţii, servicii de dispecerat taxi.

───────

(210) M 2019 00524
(151) 30/01/2019
(732) PUIU-DANIEL DOBRESCU, STR.

ALEXANDRU MACEDONSKI NR.
57A, JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, 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, ROMANIA

(540)

CASA DOBRESCU

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 07.01.24;
27.05.02

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 00525
(151) 30/01/2019
(732) SC WHITE CERAMIC SRL,

COMUNA VADU CRIŞULUI NR.
998, JUDEŢUL BIHOR, SAT VADU
CRIŞULUI, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Ceramica albă

(531) Clasificare Viena: 11.03.01; 19.09.01;
27.05.01

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii 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).

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00526
(151) 30/01/2019
(732) SC GIARDIANO ANGELO SRL,

STR. GRANITULUI NR. 47A, C11,
CAMERA 1, COMUNA GRECI,
JUDEŢUL TULCEA, SAT GRECI ,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

GRĂDINA LUI ANDREI

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb
(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 şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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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
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00527
(151) 30/01/2019
(732) SC WHITE CERAMIC SRL,

COMUNA VADU CRIŞULUI NR.
998, JUDEŢUL BIHOR, SAT VADU
CRIŞULUI, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

White ceramic

(531) Clasificare Viena: 11.03.01; 19.09.01;
27.05.01

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii 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).
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 00528
(151) 30/01/2019
(732) SC TODEATURISM SRL, STR.

PAVEL DAN NR. 8, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TODEATURISM

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.03;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
furnizare de informaţii comerciale privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
compilare de baze de date, furnizare de
informaţii comerciale, grafice şi audiovizuale,
prin intermediul reţelelor de calculator şi globale.
41. Închiriere de echipament şi instalaţii sportive,
instruire în sporturi de iarnă, furnizare de
instalaţii pentru sporturi de iarnă, servicii de
agrement, cluburi de agrement cu instalaţii
sportive, divertisment de tipul competiţiilor

desfăşurate pe pistă şi pe teren, închiriere
de echipamente de snow-board, şcoli de schi,
pregătire în schiere, furnizarea de pârtii de schi,
furnizarea de instalaţii pentru schi, furnizare de
instalaţii pentru schi, închiriere de echipamente
de schi, servicii de pregătire în schiere, furnizare
de baze sportive pentru schi, servicii de recreere
legate de practicarea schiului, furnizare de spatii
pentru pârtii de schi acoperite, activităţi sportive.

───────

(210) M 2019 00529
(151) 30/01/2019
(732) SC TREKROB SERV SRL,

STR. MIHAIL SADOVEANU
NR. 8, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

FUN BIKE

(531) Clasificare Viena: 18.01.05; 18.01.23;
27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de import-export, servicii oferite de un lanţ de
magazine.

───────
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(210) M 2019 00530
(151) 30/01/2019
(732) SC PERFECT MEDICAL SRL,

COM BORŞ NR. 684, JUDEŢUL
BIHOR, SAT SÂNTION, BIHOR,
ROMANIA

(540)
PERFECTMEDICAL

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.

───────

(210) M 2019 00531
(151) 30/01/2019
(732) SILCELLA SRL, STR. RODNICIEI

NR. 12, AP. 13, JUD. MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

AT ARCADIA TRAVEL

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2019 00532
(151) 30/01/2019
(732) MERIDIAN IMPEX SRL, STR.

BUDVAR NR. 42A, JUDEȚUL
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

MSK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 00533
(151) 30/01/2019
(732) S.C. DR. GRIG STOMATOLOGIE

S.R.L., STR. STRĂPUNGERII
SILVESTRU NR. 7, BL. I4, SC. C,
PARTER, AP. 3, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, 700001, IAȘI, ROMANIA

(540)
CREATOR DE ZÂMBETE!

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

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2019 00534
(151) 30/01/2019
(732) THE CONCEPT WEB S.R.L., BD.

OLTENIA NR. 28, BL. 24, SC. 4,
AP. 10, JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

conceptweb

(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 16.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Analiza sistemelor informatice, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare de
servere, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, consultanță cu privire la securitatea
datelor, creare de platforme informatice pentru
terți, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
integrare de sisteme informatice și rețele
de calculatoare, managementul proiectelor
informatice în domeniul procesării electronice
a datelor (EDP), monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
proiectare, creare și programare de pagini web,
planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, servicii de securitate, protecție și
reconstituire IT, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, construirea
unei platforme de Internet pentru comerțul
electronic, consultanță în materie de design web,
consultanță în materie de design de pagini web,
artă grafică și design, creare de pagini principale
pentru rețele informatice, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, design de site-uri web,
servicii de grafică digitală, software ca serviciu
(SaaS), actualizarea software-ului, proiectare de
software, proiectare și dezvoltare de software de
calculator, instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, închiriere de software

pentru baze de date electronice, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (SAAS),
creare și dezvoltare de software pentru jocuri
video, programare de software pentru dezvoltare
de site-uri web, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, consultanță în
materie de proiectare și dezvoltare
de software, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, dezvoltare de
soluții software pentru furnizorii și utilizatorii de
Internet, găzduire de servere și software pentru
controlul accesului ca serviciu (ACaaS), servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator.

───────

(210) M 2019 00535
(151) 30/01/2019
(732) GEANINA VIORELA CHIRICUTA,

STR. SIDERURGISTILOR NR. 20,
BL. I2, SC. 1, AP. 14, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
The Interwission

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

38. Transmisie de știri și informații de actualitate.
41. Publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
furnizare de informații, comentarii și articole în
domeniul muzicii, cu scop cultural și educativ,
prin rețele de calculatoare.

───────
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(210) M 2019 00537
(151) 30/01/2019
(732) FLORIAN-TRAIAN TREBEA,

STR. SIBIU NR. 10, BL. OS1, SC.
E, ET. 1, AP. 167, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SHC STADIO
HOSPITALITY CONCEPTS

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
27.05.17

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2019 00538
(151) 30/01/2019
(732) PLUMAN CONSULTING

S.R.L., LOC. BUFTEA, STR.
AGRICULTORI NR. 2C, JUDEȚUL
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)
PLUMAN CONSULTING

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

35. Administrarea afacerilor.
36. Afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice.

───────

(210) M 2019 00539
(151) 30/01/2019
(732) RAZVAN IAGAMOS, STR.

GH. SINCAI NR. 31, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430311, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Doppio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2019 00540
(151) 30/01/2019
(732) S.C. NEKOS SECURITY -S.R.L.,

STR. VASILE LUPU NR. 48, JUD.
NEAMŢ, ROMAN, 611069, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN, B-
DUL. REPUBLICII, BL. 46, SC. C,
AP. 35, JUD. NEAMŢ, ROMAN,
611127

(540)
NeKoS Security

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

37. Servicii de instalare sisteme de alarmă,
sisteme de monitorizare şi supraveghere video.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.
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───────

(210) M 2019 00541
(151) 30/01/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

5GANG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 00542
(151) 30/01/2019
(732) LIFE ART DISTRIBUTIE SRL,

STR. PARTITURII NR. 8, BL.62,
SC.C, ET.6, AP.106, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

lifeart TRATĂM
AERUL NEMŢEŞTE!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 26.11.25

(591) Culori revendicate:bleumarin, albastru,
bleu, gri

(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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și 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, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
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uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
40. Tratament de materiale.

───────

(210) M 2019 00543
(151) 30/01/2019
(732) GREEN LIFE PROJECTS S.R.L.,

STR. RITMULUI NR. 14, BL. 432,
SC. B, ET. 6, AP. 72, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

succulent garden

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 05.05.20;
27.05.01; 27.05.02

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

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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────

(210) M 2019 00544
(151) 30/01/2019
(732) SC ARALIYA MANAGEMENT

CONSULTING SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 23-25, CAMERA
1, BL. M 71, SC. 2, ET. 7, APT.
67, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARALIYA MANAGEMENT
CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, bleumarin, lila,
bleu, turcoise deschis

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 00545
(151) 30/01/2019
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR. 1,
JUD ILFOV, COMUNA CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BANDERAS

(531) Clasificare Viena: 24.11.25; 05.03.20;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor diverse proprii şi din producţia unor
terţi (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, servicii de import-export.
39. Transport, servicii de îmbuteliere şi
depozitare.

───────

(210) M 2019 00546
(151) 30/01/2019
(732) SC PRODAL 94 SRL, STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR. 1,
JUD ILFOV, COMUNA CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BANDERAS

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor diverse proprii şi din producţia unor
terţi (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, servicii de import-export.
39. Transport, servicii de îmbuteliere şi
depozitare.

───────

(210) M 2019 00547
(151) 30/01/2019
(732) SAPIENS CAFE SRL, STR.

GEORGE GEORGESCU NR.
6, AP. 3, CAMERA 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SAPIENS COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 02.01.30;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază
de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea, ceai,
băuturi pe bază de ceai.

───────

(210) M 2019 00548
(151) 30/01/2019
(732) SC VITALL SRL, TARLAUA 65,

PARCELA 650, JUDEŢUL DOLJ,
COSOVENI, 207205, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Savuros DE CREVEDIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, ouă.

───────

(210) M 2019 00549
(151) 30/01/2019
(732) SC BALKAN ZVUK SRL, STR.

LIPOVA NR. 21, SECTOR
1, BUCURESTI, 010888,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BALKAN TAKSIM

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

41. Divertisment, activități sportive și culturale.
───────

(210) M 2019 00550
(151) 30/01/2019
(732) Anda-Floriana Andrei, STR.

BRANCOVEANU NR. 176, BL.
E12, SC. 4, ET. 3, AP. 9, JUD.
MEHEDINTI, DROBETA TURNU-
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)
Web Ventures

(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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și 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, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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.

───────

(210) M 2019 00551
(151) 30/01/2019
(732) CLEOPATRA STRATAN, STR.

31 AUGUST 1989 NR. 46, AP. 96,
CHIŞINĂU, MD-2012, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)
CLEOPATRA STRATAN

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

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

(210) M 2019 00552
(151) 30/01/2019
(732) STAN CLAUDIU RADU, CALEA

DOROBANŢILOR NR. 98, AP.
3, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
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, ROMANIA

(540)

decoresq

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01; 14.05.23; 18.01.07; 18.01.14;
18.01.23

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor de mobilier din producţie proprie
şi a unor terţi (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, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2019 00553
(151) 30/01/2019
(732) MARIA GEORGIANA ZANFIR,

STR. TUDOR VIANU NR. 17, JUD.
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
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, ROMANIA

(540)

ID ISELIN DIMITRI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.13

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, terapie fizică,
îngrijire medicală, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, consultanţă şi servicii de
informaţii referitoare la produse farmaceutice.

───────
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(210) M 2019 00554
(151) 30/01/2019
(732) MARIAN-ALIN RADU-

CARAGIOIU, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 111-135,
BL.9, SC.E, ET.7, AP.147, SECTOR
1, BUCURESTI, 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, ROMANIA

(540)

C Ciocolatomania

(531) Clasificare Viena: 27.05.13; 27.05.21;
26.01.03; 26.01.18

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor pe bază de ciocolată, ciocolată,
produse de patiserie și cofetărie, din producţie
proprie şi a unor terţi (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 siteurilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2019 00555
(151) 30/01/2019
(732) COMPANIA DE EVENIMENTE

ZURLI SRL, STR. BARBU
VACARESCU NR. 164A, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI, NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

(540)
Casa Zurli

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (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
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).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
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corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei varietăti
de produse (cu excepţia transportului acestora)
permiţînd clientilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putînd fi furnizate
de magazine de vînzare cu amănuntul, de
magazine engros, de distribuitoare automate,
prin cataloage de comandă sau prin mijloace
electronice, de exemplu, prin intermediul site-
urilor web sau a programelor de televiziune
pentru cumpărături.
38. Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii 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).

───────

(210) M 2019 00556
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(732) Anda-Floriana Andrei, STR.

BRANCOVEANU NR. 176, BL.
E12, SC. 4, ET. 3, AP. 9, JUD.
MEHEDINTI, DROBETA TURNU-
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)
Web Venture

(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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și 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, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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.

───────



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2019/00444, publicat în data de 

01/02/2019, se scoate de la publicare deoarece taxa nu a intrat 

in contul OSIM. 

 


