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Cereri Mărci publicate în 12.09.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Data
Titular
Crt
Depozit
(0)
(210)
(151)
(732)
1 M 2016
03/09/201 TUDOSE SILVIU MIHAI
6
05995

Denumire
Marcă
(540)
BARRIO

2 M 2016
05996

04/09/201 NASTASE FLORIN
6

Dorul pescarului

3 M 2016
05997

04/09/201 S.C. POWERFOOD
6
SNACKS S.R.L.

powerfood club

4 M 2016
05998

04/09/201 S.C. GOTO FILM S.R.L.
6

SBANG

5 M 2016
05999

05/09/201 S.C. RINGIER ROMANIA
6
S.R.L.

CRISTINA DE LA MIEZUL
NOPŢII

6 M 2016
06000

05/09/201 SOIMENI PARC S.A.
6

COLINA NOUĂ

7 M 2016
06001

05/09/201 PRIGOANA VASILE SILVIU
6

MATINALI ŞI POPULARI

8 M 2016
06002

05/09/201 PRIGOANA VASILE SILVIU
6

RĂMĂŞAG PE FOLCLOR

9 M 2016
06003

05/09/201 BODIN FLORIN
6
LAURENTIU

Aventurescu

10 M 2016
06004

05/09/201 MĂRIA TA TRAVEL &
6
ADVENTURE S.R.L.

S.Y.LINDOR

11 M 2016
06005

05/09/201 SANOFI
6

AslaVITAL PRODUS
ORIGINAL Prof. Dr. A.
ASLAN

12 M 2016
06007

05/09/201 S.C. PREMIUM EXPERT
6
IDEAL S.R.L.

PREMIUM EXPERT IDEAL
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Nr. Nr. Depozit
Data
Titular
Crt
Depozit
(0)
(210)
(151)
(732)
13 M 2016
05/09/201 S.C. GOLDEN LIGHT 21ST
6
CENTURY S.R.L.
06008

Denumire
Marcă
(540)
SILVER LED

14 M 2016
06009

05/09/201 BANCA COMERCIALĂ
6
ROMÂNĂ S.A.

Imprumut pentru nevoi
personale de la BCR

15 M 2016
06010

05/09/201 TARSITU MARIO OLIMPIU
6

EMTE

16 M 2016
06011

05/09/201 ASOCIATIA NYMPHEA
6
THERMALIS

NYMPHEA THERMALIS

17 M 2016
06012

05/09/201 S.C. SOLAREX IMPEX
6
S.R.L.

BELANDO

18 M 2016
06013

05/09/201 S.C. SOLAREX IMPEX
6
S.R.L.

PROPIDIN

19 M 2016
06014

05/09/201 S.C. SOLAREX IMPEX
6
S.R.L.

AGRO-GLYFO

20 M 2016
06015

05/09/201 S.C. ARTICA S.R.L.
6

ARTICA since 1992
PERFORMANŢĂ ÎN
SIGURANŢĂ

21 M 2016
06016

05/09/201 S.C. CUNADENA S.R.L.
6

Neno CU NOI VEI AJUNGE
DEPARTE

22 M 2016
06017

05/09/201 S.C. KOLIBA S.R.L.
6

CALUPUL BUCĂTARULUI

23 M 2016
06018

05/09/201 GAMEWORLD BRAND
6
LIMITED

GAMEWORLD.RO

24 M 2016
06019

05/09/201 CCTY BEARING COMPANY CCTY
6
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Nr. Nr. Depozit
Data
Titular
Crt
Depozit
(0)
(210)
(151)
(732)
25 M 2016
05/09/201 TOP EXPERT DCE S.R.L.
6
06020

Denumire
Marcă
(540)
topexpert.ro

26 M 2016
06021

05/09/201 S.C. DANUBIUS TRAVEL
6
S.R.L.

cruise-link.ro

27 M 2016
06022

05/09/201 S.C. KOLIBA S.R.L.
6

CALUPUL PIZZARULUI

28 M 2016
06023

05/09/201 S.C. DANUBIUS TRAVEL
6
S.R.L.

HOTEL LINK

29 M 2016
06024

05/09/201 BELVEDERE
6
DEVELOPMENT S.R.L.

BELVEDERE residences

30 M 2016
06025

05/09/201 STANCIU IRINA OANA
6
TEODORA

IEŞEANUL

31 M 2016
06026

05/09/201 S.C. VICOS GLOBAL
6
COMPANY S.R.L.

Gustul care iti place Darinati

32 M 2016
06027

05/09/201 SOIMENI PARC S.A.
6

COLINA FARMS Fermă
organică de legume

33 M 2016
06028

05/09/201 CICEU EDUARD IONUT
6

caddo

34 M 2016
06029

05/09/201 FRAC EXPERT CONSULT
6
S.R.L.

Colţ de pâine Brutărie
artizanală

35 M 2016
06030

05/09/201 KARANASSIOS
6
ALEXANDRA CLEOPATRA

Marenka

36 M 2016
06031

05/09/201 ASOCIATIA
6
PERSOANELOR CU
DIZABILITATI WELL

W Well
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(210) M 2016 05995
(151) 03/09/2016
(732) TUDOSE SILVIU MIHAI, Str.
Nicolae Iliesu nr. 1A, sc. A, bl. A, et.
4, ap. 10, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA

(210) M 2016 05997
(151) 04/09/2016
(732) S.C. POWERFOOD SNACKS
S.R.L., Str. Drumul Fermei nr. 116,
bl. 9, ap. 8, judeţul Ilfov, 077160,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA

(540)

(540)

powerfood club
BARRIO
(531) Clasificare Viena:040521; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Seminţe comestibile; fructe deshidratate;
fructe preparate; fructe uscate; fructe coapte;
fructe feliate; fructe tăiate; cipsuri din fructe;
legume uscate; legume amestecate; legume
tăiate; legume pre-tăiate; salate de legume;
supe de legume; chipsuri de legume; piure de
legume; burgeri din legume; mâncăruri cu
legume preparate; nuci uscate; nuci preparate;
nuci comestibile; nuci cu coajă preparate;
amestecuri de fructe şi nuci preparate;
amestecuri de fructe uscate; amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate şi
fructe cu coajă lemnoasă procesate.
30 Prăjituri; batoane de cereale; batoane de
cereale şi batoane energizante; batoane
alimentare pe bază de cereale; batoane de
cereale bogate în proteine; batoane energetice
pe bază de cereale; produse din cereale sub
formă de batoane; batoane pentru gustări
conţinând un amestec de cereale, nuci şi fructe
uscate (produse de cofetărie); cereale
procesate; cereale gata preparate; biscuiţi

(531) Clasificare Viena:260101; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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crocanţi din cereale; cereale pentru micul
dejun; seminţe de cereale procesate; fulgi de
cereale uscate; chipsuri pe bază de cereale;
mâncăruri făcute din cereale coapte; cereale
pentru mic dejun cald; cereale preparate
pentru consum uman; preparate pe bază de
cereale; preparate alimentare pe bază de
cereale; prăjituri cu fructe; ceaiuri de fructe;
produse de cofetărie din nuci; amestecuri pe
bază de cacao; amestecuri alimentare constând
în fulgi de cereale şi fructe uscate.
31 Nuci neprelucrate; migdale (fructe); alune
caju proaspete; fructe şi legume proaspete;
alune proaspete; cereale neprocesate; cereale
neprelucrate; biscuiţi preparaţi din cereale
pentru animale; fructe proaspete; fructe crude;
fructe neprelucrate; seminţe de fructe; legume
crude; legume neprelucrate; legume proaspete;
seminţe de legume; cepe, legume proaspete;
nuci proaspete; nuci comestibile
(neprelucrate); nuci de cocos neprelucrate;
nuci de ginkgo proaspete; fructe proaspete,
nuci, legume şi ierburi; amestecuri de fructe
(proaspete); amestecuri de seminţe sălbatice.
32 Smoothies conţinând cereale şi ovăz;
smoothies cu legume; sucuri; sucuri de
legume (băuturi); sucuri de aloe vera; amestec
de sucuri de fructe; sucuri de fructe utilizate
ca băuturi; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; băuturi nealcoolice care conţin sucuri
de legume; băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe; băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe; băuturi
constând dintr-un amestec de fructe şi sucuri
de legume.

(210) M 2016 05996
(151) 04/09/2016
(732) NASTASE FLORIN, Str. Cerbureni
nr. 77, judeţul Argeş, 117799, SAT
CERBURENI ROMANIA
(540)

Dorul pescarului

(531) Clasificare Viena:030901; 030924;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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41 Divertisment; activităţi
culturale.
42 Artă grafică şi design.

(210) M 2016 05998
(151) 04/09/2016
(732) S.C. GOTO FILM S.R.L., Bd.
Uverturii nr. 89, bl. P16, sc. 1, ap. 4,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

sportive

şi

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06025
(151) 05/09/2016
(732) S T A N C I U
IRINA
OANA
TEODORA, Str. Sf. Andrei nr. 55A,
Judeţul Iaşi, 700028, IAŞI ROMANIA

SBANG

(540)
IEŞEANUL
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Obiecte de artă metalice (bronz); obiecte de
artă din metale comune; figurine din bronz
care sunt obiecte de artă; statui şi obiecte de
artă din metale comune; figurine din metale
comune care sunt obiecte de artă.
14 Obiecte de artă confecţionate din pietre
preţioase; obiecte de artă din metal (metale
preţioase).
16 Litografii (obiecte de artă); obiecte de artă
şi figurine din hârtie şi carton şi machete
arhitectonice.
19 Statui şi obiecte de artă din piatra, beton şi
marmură.
20 Obiecte de artă din ipsos; obiecte de artă
din lemn, din ceară, din ghips sau din
materiale plastice.
21 Obiecte de artă din porţelan, pământ ars
sau sticlă; statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă din materiale ca porţelan, teracotă sau
sticlă.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06026
(151) 05/09/2016
(732) S.C. VICOS GLOBAL COMPANY
S.R.L., Str. Gheorghe Doja nr. 32A,
Judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06027
(151) 05/09/2016
(732) SOIMENI PARC S.A., Str. Calea
Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

(540)

Gustul care iti place Darinati
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:020502; 020503;
020523; 250109; 290112;

COLINA FARMS Fermă organică de
legume

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

(591) Culori revendicate:gri, galben pal,
ocru pal, verde
(531) Clasificare Viena:010302; 050304;
061911; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; alimente pe bază de legume
fermentate, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, bob sub formă de conservă, bulion
de cultură, cartofi prăjiţi, unt de cacao;
castraveciori, coji de fructe, ciuperci şi cepe
conservate, fructe confiate, fructe conservate,
conserve de fructe şi legume, crochete
alimentare, curmale, cocos, felii de cartofi,
felii de fructe, ulei de floarea soarelui, jeleuri

˜˜˜˜˜˜˜
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sucuri de fructe, limonade, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, musturi, suc de roşii, sorbet,
must de struguri, sucuri de fructe, sucuri de
legume.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de aprovizionare pentru terţi,
prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, prezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, publicitate, sfaturi în organizarea
şi conducerea afacerilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; livrarea
de colete, depozitarea mărfurilor, servicii de
expediţie şi distribuţie, împachetarea
mărfurilor, livrarea de flori, livrarea de
mărfuri comandate prin corespondenţă,
înmagazinare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
închiriere de echipamente pentru exploatări
agricole; aranjamente florale, curaţarea
arborilor, conceperea amenajărilor
peisagistice, artă florală, creşterea animalelor,
grădinărit, întreţinerea peluzelor.

de fructe, salată de fructe, pulpă de fructe,
fructe conservate în alcool, fructe fierte, fulgi
de cartofi, gemuri şi dulceţuri, gustări pe bază
de fructe, iaurt, legume gătite, legume uscate,
salate de legume, linte conservată, marmeladă,
măsline conservate, ulei de măsline, mazăre
conservată, compoturi, murături, pastă de
năut, pectine de uz alimentar, piure de fructe,
piure de legume, pulpă de fructe, lapte vegetal
de nuci sau migdale, stafide uscate, sucuri de
legume pentru gătit, supe, susan, tahini, varză
murată, fructe zaharisite.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă; condimete şi mirodenii.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate;
alune, arbori, arbuşti, trunchiuri de arbori,
plante de ardei iute, cepe, legume proaspete,
bulbi, bulbi de flori, ciuperci proaspete, flori
uscate pentru decorare, flori naturale, fructe
proaspete, legume proaspete, plante uscate
pentru decorare, plante; salată verde, rubarba,
struguri, sfeclă, trufe (proaspete), tufe de
trandafiri, butuci viţă de vie, zarzavaturi
proaspete.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; băuturi fără
alcool pe bază de fructe, ape gazoase,
aperitive fără alcool, băuturi nealcoolice, sirop
pentru băuturi, cidru de mere non-alcoolic,
cocteiluri fără alcool, cvas (băutură
non-alcoolică), extracte din fructe fără alcool,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06028
(151) 05/09/2016
(732) CICEU EDUARD IONUT, Str.
Foişorului nr. 17, bl. F10C, sc. 3, et. 8,
ap. 97, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 06012
(151) 05/09/2016
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.
Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA
(540)
BELANDO

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse pesticide - fungicide, erbicide,
insecticide.

caddo

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06013
(151) 05/09/2016
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.
Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative; analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare privind
afacerile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(540)
PROPIDIN

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse pesticide - fungicide, erbicide,
insecticide.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

9

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în perioada
03-05.09.2016

(531) Clasificare Viena:260302; 260303;
270501;

(210) M 2016 06014
(151) 05/09/2016
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.
Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (echipamente de
protecţie).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; comerţ en gros şi en detail.

(540)
AGRO-GLYFO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse pesticide - fungicide, erbicide,
insecticide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06016
(151) 05/09/2016
(732) S.C. CUNADENA S.R.L., Str.
Fructelor nr. 1C, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.I. S.R.L., Str.
Moise Dobosan nr 110, Judeţul Timiş
TIMISOARA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06015
(151) 05/09/2016
(732) S.C. ARTICA S.R.L., Str. Divizia 9
Cavalerie nr. 60, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.I. S.R.L., Str.
Moise Dobosan nr 110, Judeţul Timiş
TIMISOARA

(540)

(540)
Neno CU NOI VEI AJUNGE DEPARTE

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

ARTICA since 1992 PERFORMANŢĂ ÎN
SIGURANŢĂ
10
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43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 06029
(151) 05/09/2016
(732) FRAC EXPERT CONSULT S.R.L.,
Str. Nicolae Grigorescu nr. 25, bl.
Y9B, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06017
(151) 05/09/2016
(732) S.C. KOLIBA S.R.L., Str. Simion
Barnuţiu nr. 2, et. 1, judeţul Cluj, ,
TURDA ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

(540)
Colţ de pâine Brutărie artizanală
(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru
(531) Clasificare Viena:050702; 080101;
130302; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

CALUPUL BUCĂTARULUI
(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:060102; 070111;
090719; 270507; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06030
(151) 05/09/2016
(732) KARANASSIOS ALEXANDRA
CLEOPATRA, Str. Intr. Dr.
Maximilian Popper nr. 8, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 06031
(151) 05/09/2016
(732) ASOCIATIA PERSOANELOR CU
DIZABILITATI WELL, Str.
Foişorului nr. 11, bl. F7C, sc. 1, ap.
35, et. 8, sector 3, 031173,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

W Well
Marenka

(591) Culori revendicate:verde, mov
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică, şi anume
cofetărie, gelaterie, servicii de catering, bar,
cafenea, plăcintărie, patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06019
(151) 05/09/2016
(732) CCTY BEARING COMPANY,
Shicheng Village, Xinfeng Town,
Dantu District, Jiangsu Province, ,
ZHENJIANG CITY CHINA
(740) C A B I N E T
E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 06021
(151) 05/09/2016
(732) S.C. DANUBIUS TRAVEL S.R.L.,
Clădirea Danubius-Zona Complex
Pelican, Jud. Constanţa, 900001,
MAMAIA ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod, nr. 115-123,
bl.O2, sc. C, ap. 112, sector 2
Bucureşti

(540)

(540)

cruise-link.ro

CCTY

(531) Clasificare Viena:140110; 180314;
180315; 270501;

(531) Clasificare Viena:270502; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Rulmenţi (componente de maşini); rulmenţi
cu bile; rulmenţi pentru arbori de transmisie;
rulmenţi cu autoungere; rulmenţi cu ace;
rulmenţi antifricţiune pentru maşini; suporturi
de rulmenţi pentru maşini.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
marcheting, managementul afacerilor
comerciale pentru hoteluri.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii;
organizarea croazierelor; organizarea
tururilor; rezervarea locurilor de calatorie;
brokeraj de transport; închiriere maşini;
închiriere autobuze; informaţii legate de
transporturi; transport de pasageri şi mărfuri;
rezervări de turism; rezervări de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06023
(151) 05/09/2016
(732) S.C. DANUBIUS TRAVEL S.R.L.,
Clădirea Danubius-Zona Complex
Pelican, Jud. Constanţa, 900001,
MAMAIA ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod, nr. 115-123,
bl.O2, sc. C, ap. 112, sector 2
Bucureşti

(210) M 2016 06022
(151) 05/09/2016
(732) S.C. KOLIBA S.R.L., Str. Simion
Barnuţiu nr. 2, et. 1, judeţul Cluj, ,
TURDA ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

(540)

HOTEL LINK

CALUPUL PIZZARULUI
(591) Culori revendicate:verde, alb

(531) Clasificare Viena:260105; 261501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
marcheting, managementul afacerilor
comerciale pentru hoteluri.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii;
organizarea croazierelor; organizarea
tururilor; rezervarea locurilor de călătorie;
brokeraj de transport; închiriere maşini;
închiriere autobuze; informaţii legate de
transporturi; transport de pasageri şi mărfuri;
rezervări de turism; rezervări de călătorii.

(531) Clasificare Viena:060102; 070111;
270502; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06024
(151) 05/09/2016
(732) BELVEDERE DEVELOPMENT
S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.
42-44, Complex Băneasa Business &
Technology Park, Clădirea A, Aripa
A2, parter, camera 10, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 05999
(151) 05/09/2016
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,
Str. Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

BELVEDERE residences
CRISTINA DE LA MIEZUL NOPŢII
(591) Culori revendicate:verde (pantone
361C), albastru (pantone 7462C)

(591) Culori revendicate:negru, galben, bleu,
mov, portocaliu, alb

(531) Clasificare Viena:260403; 270511;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(531) Clasificare Viena:270502; 270524;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispositive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
35 Administrarea şi gestiunea afacerilor
comerciale; servicii de aprovizionare,
desfacere, cumpărare şi vânzare pentru terţi;
adunarea împreună a unor produse si servicii
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora de către
client; prezentarea produselor si serviciilor
prin orice mijloace de comunicare;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip si pe orice cale de
comunicare; promovarea bunurilor şi
serviciilor altora pe orice cale de comunicare;
licenţe de servicii şi produse pentru terţi;
servicii de intermediere comercială între
clienţi sau prestatori de servicii şi producătorii
de bunuri, prin orice mijloace de comunicare;
punerea împreună, spre beneficiul altora a
unei varietăţi de produse si servicii, permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, prin toate mijloacele de
comunicaţii, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; vânzare en-gross
şi en-detail prin curier, prin poştă, prin
magazine, lanţuri de magazine, târguri,
expoziţii, on-line într-o reţea computerizată,
prin internet, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; toate aceste servicii si pentru

(210) M 2016 06018
(151) 05/09/2016
(732) G A M E W O R L D
BRAND
LIMITED, Fragklinou Rousvelt, 140,
1 st floor, Flat/Office 101,, 3011,
Limassol CIPRU
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)
GAMEWORLD.RO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, jocun electronice de noroc,
carduri magnetice codate, cipuri (circuite
integrate), aparate acţionate cu monede,
mecanisme pentru aparate acţionate cu
monede, aparate de redare a
compact-discurilor, compact discuri
(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,
dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descarcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
16
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produsele menţionate în clasa 9 şi pentru
serviciile menţionate in clasele 37, 41 , 42.
37 Instalare, mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţă şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţă şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, parcuri
de amuzament, furnizarea instalaţiilor de
casino (jocuri de noroc), servicii de club,
jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
on-line pe reţea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-urilor pentru computer, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţa
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiză
software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea
site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

(210) M 2016 06000
(151) 05/09/2016
(732) SOIMENI PARC S.A., Str. Calea
Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

COLINA NOUĂ

(531) Clasificare Viena:010302; 050116;
051304; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de contabilitate.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
administrare de imobile, servicii ale
instituţiilor bancare sau în relaţie cu acestea,
servicii ale instituţiilor de credit, servicii de
trusturi de investiţii, holdinguri; servicii de
brokeraj de acţiuni şi proprietăţi; servicii în
domeniul afacerilor monetare, asigurate de
agenţi fiduciari; servicii în domeniul
emisiunilor de cecuri de călătorie şi
acreditive; servicii în domeniul asigurărilor,
agenţii imobiliare, investiţii de capital,
cesionari de bunuri imobiliare, cotaţii de
bursă, creditare, curtaj în proprietăţi

˜˜˜˜˜˜˜

17

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în perioada
03-05.09.2016

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (producţie de emisiuni tv
de folclor).
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator (în special creare şi
menţinere site-uri web).

imobiliare, estimări financiare (asigurări,
banci, imobiliare), estimări imobiliare,
constituire şi plasare de fonduri, girare de
imobile, investiţii de capital, transfer
electronic de fonduri.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
informaţii din domeniul construcţiilor,
supervizarea (conducere) lucrărilor de
construcţii, ridicare şi demolare de construcţii,
informaţii în domeniul construcţiilor,
întreţinerea piscinelor, lucrări de izolare a
construcţiilor, forare de puţuri, închirierea
echipamentelor de şantier.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; agenţii de cazare,
restaurante, cafenele, case de pensionari, creşe
de copii, servicii de catering, agenţii de
c a z a r e , î n c h i r i e r e d e c o n s t r u cţ i i
(clădiri)transportabile, punerea la dispoziţie a
terenurilor de camping, închirieri de spaţii de
cazare temporară, pensiuni, moteluri, servicii
hoteliere, găzduire de tabere de vacanţă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06002
(151) 05/09/2016
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.
Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
RĂMĂŞAG PE FOLCLOR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (producţie de emisiuni tv
de folclor).
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator (în special creare şi
menţinere site-uri web).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06001
(151) 05/09/2016
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.
Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
MATINALI ŞI POPULARI

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(531) Clasificare Viena:010117; 010302;
180302; 180323; 270502; 290113;

(210) M 2016 06003
(151) 05/09/2016
(732) BODIN FLORIN LAURENTIU, Str.
Cozla nr. 3, bl. B1b, sc.1, et.1, ap. 7,
sect. 3, 032733, BUCUREŞTI
ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport, organizarea de călătorii.
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

(540)
Aventurescu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Comunicare prin bloguri online.
39 Furnizarea de informaţii despre călătorii;
consultanţă în legătură cu călătoriile; furnizare
de informaţii pe internet despre călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06005
(151) 05/09/2016
(732) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008,
PARIS FRANTA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06004
(151) 05/09/2016
(732) MĂRIA TA TRAVEL &
ADVENTURE S.R.L., Str. Nucilor
nr. 10, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA

AslaVITAL PRODUS ORIGINAL Prof.
Dr. A. ASLAN

(540)
(591) Culori revendicate:verde închis
(531) Clasificare Viena:270524; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Medicamente; preparate farmaceutice pentru
uz uman.

S.Y.LINDOR

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06007
(151) 05/09/2016
(732) S.C. PREMIUM EXPERT IDEAL
S.R.L., Bd. Dimitrie Cantemir nr.18,
bl. 7, sc. 3, ap. 86, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06008
(151) 05/09/2016
(732) S.C. GOLDEN LIGHT 21ST
CENTURY S.R.L., Str. Baicului nr.
70, demisol, cam. 8, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

SILVER LED

PREMIUM EXPERT IDEAL
(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu, maro,
negru, alb

(531) Clasificare Viena:050314; 130117;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare comercială;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de

(531) Clasificare Viena:060705; 070108;
070124; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; operaţiuni de import-export;
organizarea de târguri pentru scopuri
comerciale sau publicitare; consultanţă pentru
organizarea afacerilor; prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail;
demonstraţii cu produse; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.

(210) M 2016 06010
(151) 05/09/2016
(732) TARSITU MARIO OLIMPIU, Str.
Prelungirea Ghencea nr. 84, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06009
(151) 05/09/2016
(732) B A N C A
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A., B-dul Regina
Elisabeta nr.5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
EMTE

Imprumut pentru nevoi personale de la
BCR

(531) Clasificare Viena:270512; 270514;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice; publicaţii imprimate;
ziare; reviste (publicaţii periodice) manuale;
tipărituri; albume; almanahuri; saci (pungi,
plicuri) din hârtie sau plastic, pentru ambalat;
broşuri; semne de cărţi; cărţi; calendare; cutii
din carton sau hârtie; materiale de ambalat cu
bule; plicuri (papetărie); invitaţii (papetărie);
fanioane din hârtie; fluturaşi publicitari;
fluturaşi informativi; forme imprimate;
etichete, altele decât din material textil;
reprezentări grafice; reproduceri grafice;
felicitări; hărţi geografice; hârtie de ambalat;
carnete (papetărie); carnete de scris; pancarte
din carton sau hârtie; timbre de
corespondenţă; cărţi poştale; postere;
prospecte; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare în domeniul turismului;
organizarea şi realizarea de târguri şi expoziţii
în scopul promovării şi valorificării ofertei
turistice, a meştesugurilor şi a obiceiurilor
populare tradiţionale; creare, publicare şi
distribuire de materiale publicitare; servicii de
creare de mărci (publicitate şi promovare);
susţinerea şi promovarea activităţilor în
folosul public inclusiv în domeniul educaţiei,
învăţământului, ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii
sănătăţii, culturii şi artei, turismului, îngrijirii
şi asistenţei sociale, sportului şi recreerii,
protecţiei mediului, protecţiei patrimoniului
cultural şi naţional; conducerea şi dezvoltarea

(210) M 2016 06020
(151) 05/09/2016
(732) TOP EXPERT DCE S.R.L., Str.
Smaranda Brăescu 11A, bl. 11, sc. 2,
ap. 28, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
topexpert.ro

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de transport şi expediţie de
mărfuri.
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(210) M 2016 06011
(151) 05/09/2016
(732) A S O C I A T I A
NYMPHEA
T H E R M A L I S , S t r . D r u mu l
Cordaului DN-7, Cf 513374, Aqua
President, judeţul Bihor, , BĂILE
FELIX ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)
NYMPHEA THERMALIS
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arheologice.
39 Servicii de turism; servicii ale centrelor de
consultanţă şi informare în domeniul
turismului; servicii de rezervări pentru
călătorii turistice; servicii de rezervări pentru
circuite turistice; servicii de rezervări oferite
de centrele de rezervare pentru vizitarea
obiectivelor turistice, culturale şi istorice;
centre regionale de consultanţă în domeniul
dezvoltării durabile a turismului; servicii de
turism cultural; servicii oferite de centre
zonale de informare turistică.
40 Servicii de tipărire.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale; organizarea şi coordonarea de
programe de voluntariat şi de proiecte de
servicii în folosul comunităţii (organizarea de
întâlniri); organizarea de manifestări culturale,
artistice şi sportive; organizarea de seminarii,
şantiere, cursuri şi tabere educative în scopul
protejării siturilor naturale şi istorice;
organizarea de conferinţe în materie de
activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, istorice
şi a tradiţiilor româneşti; organizarea de
conferinţe culturale, simpozioane ştiinţifice în
scopul promovării valorilor autentice ca
modele pentru societate; organizarea şi
conducerea de seminarii, colocvii, forumuri în
domeniul dezvoltării turismului; organizarea
şi realizarea de whorkshopuri în materie de
activităţi ştiinţifice, educative şi de cercetare;
organizarea şi realizarea de workshop-uri în
scopul identificării de personalităţi în
domeniul culturii şi promovarea acestora ca
lideri culturali şi/sau pentru comunicare
ştiinţifică; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale şi educative; organizarea şi
realizarea de training-uri; organizarea şi
realizarea de cursuri de formare profesională;
servicii de educaţie formală şi non-formală;
servicii oferite de centre regionale de formare

de programe de voluntariat pentru
organizaţiile caritabile; servicii de voluntariat
în scopuri caritabile; campanii de sensibilizare
în ceea ce priveste subiectele şi iniţiativele de
responsabilitate socială; organizare şi
coordonare de programe de voluntariat şi de
proiecte de servicii în folosul comunităţii;
recrutare de voluntari şi asigurarea de
oportunităţi pentru voluntariat; organizare de
campanii umanitare; organizarea de mese
rotunde în vederea promovării turismului
balnear şi a activităţiilor conexe acestuia.
36 Servicii de consultanţă privind finanţarea
lucrărilor civile şi a proiectelor de
infrastructură; creare şi colectare de fonduri
pentru campanii şi proiecte umanitare;
organizarea de finanţări pentru campanii şi
proiecte umanitare; crearea şi colectarea de
fonduri pentru susţinerea şi promovarea
activităţilor în folosul public inclusiv în
domeniul educaţiei, învăţământului, ştiinţei,
ocrotirii şi menţinerii sănătăţii, culturii şi
artei,turismului, îngrijirii şi asistenţei sociale,
sportului şi recreerii, protecţiei mediului,
protecţiei patrimoniului cultural şi naţional;
servicii de consultanţă şi analiză financiară;
servicii de consultanţă privind finanţarea
proiectelor; servicii de consultanţă privind
finanţarea lucrărilor civile şi a proiectelor de
infrastructură; servicii de creare şi colectare
de fonduri pentru activităţile din proiectele de
amenajare şi/sau ameliorare a amenajărilor
turistice, inclusiv a celor cu valoare de
patrimoniu; servicii de analiză şi consultanţă
financiară pentru activităţile din proiectele de
amenajare şi/sau ameliorare a amenajărilor
turistice, incusiv a celor de patrimoniu;
servicii de consultanţă financiară în vederea
accesării fondurilor de dezvoltare europene şi
naţionale.
37 Construcţii de asezăminte sociale; şantiere
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în domeniul dezvoltării turismului;
organizarea şi realizarea de cursuri de
instruire în tabere educative; organizarea şi
realizarea de tabere tematice; realizarea unor
programe menite să promoveze drepturile
omului şi libertăţile cetăţeneşti (servicii de
educaţie şi instruire); publicare de documente
în materie de pregătire profesională, ştiinţă,
dreptul public, drepturile omului, probleme
sociale şi juridice, protecţia mediului,
protecţia patrimoniului cultural şi naţional;
publicarea şi realizarea de materiale tipărite;
cercetare, analiză, studii în domeniul social,
medical, economic, ştiinţific, religios (servicii
de educaţie şi instruire).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de cercetare medicală şi farmaceutică;
servicii de cercetare în domeniul geriatriei;
studii clinice; servicii în domeniul ştiinţei
naturale; realizarea de proiecte în domeniul
artei; servicii de explorare şi cercetare
arheologică; realizarea de proiecte tehnice
pentru dezvoltarea zonelor turistice; servicii
de cercetare ştiinţifică; servicii de cercetare
ştiinţifică în domeniul conservării şi protecţiei
mediului; servicii de consultanţă în domeniul
conservării şi protecţiei mediului; realizarea
de studii ştiinţifice în vederea dezvoltării
zonelor turistice.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară; servicii oferite de reţele de
pensiuni, moteluri, hoteluri şi hostels-uri;
furnizarea de centre de asistenţă socială şi
anume cantine sociale, cămine pentru bătrâni,

orfelinate, case de copii.
44 Servicii medicale; servicii de consiliere
medicală, servicii de consiliere psihologică,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de informare şi consiliere cu
privire la sănătate, servicii de psihoterapie;
servicii oferite de centre de geriatrie; servicii
oferite de centre de recuperare medicală;
servicii de formare profesională şi consiliere
în domeniul afecţiunilor reumatismale,
neurologice, ginecologice, de nutriţie,
metabilosm, endocrine; servicii de educaţie în
domeniul sănătăţii, servicii de educaţie,
consiliere şi formare profesională în domeniul
sănătăţii; servicii de educaţie, consiliere şi
formare profesională în domeniul sănătăţii
oferite în mediul on-line; servicii terapie,
servicii de terapie oferite în mediul on-line;
servicii de consiliere în domeniul sănătăţii;
consiliere psihologică; centre de formare şi
consiliere în domeniul sănătăţii; servicii de
igienă şi înfrumuseţare pentru oameni; servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale; servicii personale şi sociale
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
ale comunităţilor locale.
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