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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 04891

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/07/2015 VIOLETA PĂIŞ

Culin Art

2 M 2015 04892

23/07/2015 DOT COM INVESTMENT S.R.L.

juju

3 M 2015 04893

23/07/2015 S.C. MIDMAR STAR S.R.L.

CRAMA GABAI

4 M 2015 04894

23/07/2015 S.C. TERAPIA S.A.

PADUDEN Rapid

5 M 2015 04895

23/07/2015 MUNICIPIUL SIBIU

SIBIU REGIUNE
GASTRONOMICA EUROPEANA

6 M 2015 04896

23/07/2015 MUNICIPIUL SIBIU

SIBIU EUROPEAN REGION OF
GASTRONOMY

7 M 2015 04897

23/07/2015 S.C. FIORI DIAMOND S.R.L.

FIORI Travel

8 M 2015 04898

23/07/2015 TRIFU MARIAN MIRCEA

ROMCARPATIA

9 M 2015 04899

23/07/2015 S.C. ALTIUS S.R.L.

BERAR BRASOV

10 M 2015 04900

23/07/2015 S.C. SECURIPAD PPD S.R.L.

SECURIPAD PPD

11 M 2015 04902

23/07/2015 NIŢĂ ANCA RALUCA

FETNO

12 M 2015 04903

23/07/2015 RÂCĂ MIHAI ROMICĂ

Perfect Memories

13 M 2015 04904

23/07/2015 S.C. VOLA.RO S.R.L.

Smart Connection

14 M 2015 04905

23/07/2015 SAMACHISĂ OTILIA IOANA

CONFORT RESIDENCE

15 M 2015 04906

23/07/2015 GODRICH GLUTEN FREE S.R.L.

Godrich Gluten Free

1

Denumire
Marcă
(540)
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 04903
(151) 23/07/2015
(732) RÂCĂ MIHAI ROMICĂ, Str.
Motilor nr. 20, bl. A, sc. A, et. 1, ap.
102, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
Perfect Memories
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04905
(151) 23/07/2015
(732) SAMACHISĂ OTILIA IOANA,
Şos. Vitan Bârzeşti nr. 7D, bl. 3, sc. 1,
ap. 299, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
CONFORT RESIDENCE

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04904
(151) 23/07/2015
(732) S.C. VOLA.RO S.R.L., Str.
Principatele Unite nr. 48, sector 4,
040165, BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Smart Connection
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:180501; 180503;
270501; 290104;
2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 23.07.2015

produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
marketing şi publicitate; organizarea de
târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare; servicii de comenzi online în
sectorul vânzării de alimente, băuturi,
mâncăruri preparate, mâncăruri pentru acasă
şi al restaurantelor cu servire rapidă; servicii
de prezentare de produse; servicii de comert
electronic; servicii de furnizare de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare.
39 Servicii de înmagazinare, distribuţie,
livrare, transport, depozitare, ambalare şi
împachetare de produse alimentare, produse
alimentare bio, produse alimentare
tradiţionale, mâncare preparată pentru
consum, băuturi, băuturi bio, băuturi cu
specific tradiţional, articole pentru cadouri,
articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte cu
specific tradiţional românesc.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
oferite de restaurante, baruri, cafenele,
ceainării, restaurante fast-food cu autoservire,
snack-baruri, pizzerii, cantine, bufet express,
restaurante tip grill, rotiserii, bistrouri,
cofetării, braserii; servicii de preparare a
produselor alimentare; servicii de preparare şi
furnizare de produse alimentare şi băuturi gata
pentru consum; servicii pentru pregătirea de
mâncare şi băutura la pachet; servicii de
restaurante cu autoservire, la pachet, de tip
drive; servicii de mâncare la pachet
(takeaway); servicii de catering; servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare;
servicii de consultanţă cu privire la produsele
alimentare; servicii de consultanţă cu privire
la prepararea alimentelor; furnizarea de
informaţii referitoare la pregătirea de alimente
şi băuturi; servicii de rezervare a meselor;
servicii de rezervări la restaurant; furnizare de
servicii personalizate de planificare şi

(210) M 2015 04891
(151) 23/07/2015
(732) VIOLETA PĂIŞ, Str. Panait Cerna,
nr. 1, bl. M52, sc. 2, et. 6, ap. 52,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14 A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI BUCURESTI
(540)

Culin Art
(591) Culori revendicate:violet (pantone
268C)
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270508; 270515; 290105;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
produselor alimentare, produselor alimentare
bio, produselor alimentare tradiţionale,
mâncăruri preparate pentru consum, băuturi,
băuturi bio, băuturi cu specific tradiţional,
articole pentru cadouri, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte cu specific
tradiţional românesc (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 şi
al emisiunilor de teleshopping, prin
intermediul caselor de comenzi şi orice alte
modalităţi de comercializare; prezentarea
3
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(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde,
argintiu, galben, roşu
(531) Clasificare Viena:010501; 010523;
180501; 270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de turism; agenţie de turism.

rezervare a meselor prin intermediul unui site
de internet; servicii personalizate de rezervare
de mâncăruri la pachet pe un site de internet;
servicii contractuale de alimentaţie; servicii de
bucătărie mobilă; servicii de restauraţie pentru
recepţiile firmelor (furnizare de alimente şi
băuturi); aprovizionare pentru restaurante
fast-food cu autoservire; servicii de furnizare
de cafea pentru birouri (furnizarea de băuturi)
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire; închirierea de scaune, mese, feţe
de masă şi îmbrăcăminte pentru scaune,
sticlărie; servicii de organizare de banchete;
organizarea de petreceri; organizarea de
recepţii pentru nunţi; furnizare de recenzii de
restaurante şi baruri; furnizarea de informaţii
cu privire la restaurante; organizare de mese;
furnizare de spatii special amenajate pentru
banchete şi evenimente sociale pentru ocazii
speciale; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04906
(151) 23/07/2015
(732) GODRICH GLUTEN FREE S.R.L.,
Str. Abrud nr. 140, bl. 12C, sc. 2, et.
10, ap. 84, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 04897
(151) 23/07/2015
(732) S.C. FIORI DIAMOND S.R.L., Str.
General Matei Vladescu nr. 9, judeţul
Dâmboviţa, 130105, TÂRGOVIŞTE
ROMANIA
(540)

Godrich Gluten Free
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:250119; 260406;
260422; 270502; 270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi proparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie;
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf

FIORI Travel

4
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de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse în mod
special a celor solicitate în clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
laborator pentru produse finite de cofetărie şi
patiserie.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Biciclete pentru copii; cărucioare pentru
copii; cărucioare pliabile pentru copii; scaune
auto pentru copii; remorci pentru transportul
copiilor; hamuri pentru cărucioare de copii;
prelate de cărucioare pentru copii; prelate de
cărucioare pentru copii; coşuri pentru
cărucioare de copii; cărucioare mici pentru
transportul copiilor; cărucioare pentru copii
care incorporeaza landouri; scaune pentru
copii folosite în vehicule; scaune înălţătoare
pentru copii, pentru vehicule; hamuri folosite
la cărucioarele de copii; perne pentru copii
pentru scaunele vehiculelor; acoperiş
protector pentru cărucioare de copii; husă de
scaun auto pentru copii; scaune auto de
siguranţă pentru copii; scaune de siguranţă
pentru copii (pentru vehicule); capote şi huse
pentru carucioare de copii; scaune pentru copii
pentru utilizare în maşini; scaune de siguranţă
pentru copii pentru automobile; scaune pentru
transportul copiilor folosite în vehicule;
scaune de siguranţă adaptate pentru a fi
utilizate de copii în vehicule; dispozitive de
reţinere pentru vehicule folosite la scaune auto
speciale pentru copii; scaune de siguranţă
pentru bebeluşi şi copii pentru vehicule;
cărucioare pentru bebeluţi cu suporturi de
bebeluşi detaşabile; dispozitive de transport cu
roţi, pentru bebeluşi; scaune de siguranţă
pentru bebeluşi, utilizate în vehicule;
dispozitive de reţinere pentru vehicule folosite
pentru scaunele auto tip scoică pentru
bebeluşi.
20 Premergătoare pentru copii; scaune de
copii; balansoare pentru copii; coşuri pentru
copii; paturi pentru copii; ţarcuri de copii;
ţarcuri (pentru copii); mobilier pentru copii;
protecţii pentru patuturi de copii; pătuţuri de
voiaj pentru copii; saltele pentru copii,
utilizate pentru dormit; perne de susţinere

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04892
(151) 23/07/2015
(732) DOT COM INVESTMENT S.R.L.,
Str. Şapte Drumuri, nr. 10, ap. 26,
sector 3, 031647, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

juju
(591) Culori revendicate:albastru indigo
(pantone 648C), alb
(531) Clasificare Viena:261103; 270502;
270524; 290112;
5
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folosite la scaunele de siguranţă de maşină
pentru copii; paturi pentru copii confecţionate
din pânză sub forma unui sac; coşuri pentru
bebeluşi; perne pentru bebeluşi; scaune pentru
bebeluşi; mobilier pentru bebeluşi; ţarcuri
pentru bebeluşi; premergatoare pentru
bebeluşi; coşuri pentru bebeluşi (pătuţuri);
scaune adaptate pentru bebeluşi; scaune înalte
pentru bebeluşi; suporturi pentru schimbarea
bebeluşilor; muşamale pentru schimbarea
bebeluşilor; scaune de masă pentru bebeluşi;
covoraşe pentru ţarcuri de bebeluşi; perne
pentru sprijinirea capului bebeluşilor; scaune
de baie portabile pentru bebeluşi, destinate
utilizării în cada de baie.
28 Jucării pentru copii; jucării pentru copii
mici; vehicule de jucărie pentru copii; căsuţe
de jucarie pentru copii; jucării pentru
cărucioare de copii; structuri de joacă pentru
copii; jucării-centru de activităţi pentru copii;
vehicule cu patru roţi pentru copii (jucării);
covorase de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării); tobogane pentru căţărat (aparate de
joacă pentru copii); vehicule de transport
pentru copii (articole de joacă); saltele de joc
cu jucării pentru copii mici; jucării pentru
bebeluşi; leagane pentru bebeluşi; scaune de
leagan pentru bebeluşi; jocuri pentru
facilitarea dezvoltarii bebelusilor; jucării cu
activităţi multiple pentru bebeluşi; zornăitoare
pentru bebeluşi care conţin inele de dentiţie.

(210) M 2015 04898
(151) 23/07/2015
(732) TRIFU MARIAN MIRCEA, Str.
Energiei nr. 3, bl. 1, sc.B, ap. 19,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA
(540)
ROMCARPATIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

6
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(210) M 2015 04893
(151) 23/07/2015
(732) S.C. MIDMAR STAR S.R.L., Str.
Calea Dobrogei nr. 267, Camera 5,
Comuna Valu lui Traian, judeţul
Constanţa, , SAT VALU LUI
TRAIAN ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2015 04899
(151) 23/07/2015
(732) S.C. ALTIUS S.R.L., str. Lotrului
nr.18, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)
BERAR BRASOV

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Organizare de festivaluri în scopuri
promoţionale.
41 Organizare de festivaluri pentru
divertisment.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04900
(151) 23/07/2015
(732) S.C. SECURIPAD PPD S.R.L.,
Calea Sagului nr. 83, Camera 2, bl. 9,
sc. B, et. 1, ap. 5, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA

CRAMA GABAI
(531) Clasificare Viena:110302; 270502;
270508; 270511; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
SECURIPAD PPD
7
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(531) Clasificare Viena:010102; 240105;
240107; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

(210) M 2015 04894
(151) 23/07/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04902
(151) 23/07/2015
(732) NIŢĂ ANCA RALUCA, Str. Plaviei
nr. 36, et. 3, ap. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

PADUDEN Rapid
(591) Culori revendicate:gri, roz, albastru,
roşu, portocaliu, verde
(531) Clasificare Viena:190303; 190315;
191321; 270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente 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.

FETNO
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea 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; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (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).
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2015 04895
(151) 23/07/2015
(732) MUNICIPIUL SIBIU, Str.
Brukenthal nr. 2, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU
(540)
SIBIU REGIUNE GASTRONOMICA
EUROPEANA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasa; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare 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 şi sucuri din

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04896
(151) 23/07/2015
(732) MUNICIPIUL SIBIU, Str.
Brukenthal nr. 2, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU
(540)
SIBIU EUROPEAN REGION OF
GASTRONOMY
9
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasa; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare 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 şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea 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; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (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).
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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