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Cereri M|rci publicate în 16.05.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 03174

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09.05.2016 S.C. DIRECT OFFICE S.R.L.

Prostabium

2 M 2016 03277

07.05.2016 S.C. BISCOTTO S.R.L.

Alexia

3 M 2016 03278

07.05.2016 S.C. BISCOTTO S.R.L.

BOSQUITO

4 M 2016 03279

07.05.2016 S.C. BISCOTTO S.R.L.
(ANTARCTICA SA)

Vafa Antarctica

5 M 2016 03280

07.05.2016 S.C. BOSQUITO S.R.L.

Rony Antarctica

6 M 2016 03281

07.05.2016 S.C. TURDA PHARM S.R.L.

ASPIRATORUL BEBELUSULUI

7 M 2016 03282

08.05.2016 MOROÔANU RADU

Lottka

8 M 2016 03283

08.05.2016 S.C. UNITED GOLD AND ART
DISTRIBUTION S.R.L.

DA DIAMANTI

9 M 2016 03284

09.05.2016 HABIB NIDAL

SANITAYAKI

10 M 2016 03285

09.05.2016 EFTIMIE PARASCHIV
PATACHE RAZVAN

FitBelt

11 M 2016 03286

09.05.2016 ROÔU FLORIN-ADRIAN

v viLive

12 M 2016 03287

09.05.2016 ISAI TRAIAN

TRANSYLVANIA TRAIN CAFE

13 M 2016 03288

09.05.2016 ISAI TRAIAN

TRANSYLVANIA CAFE

14 M 2016 03289

09.05.2016 KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo
mesto

ROTICOX

15 M 2016 03290

09.05.2016 S.C. NEXT POWER S.R.L.

Next Power

16 M 2016 03304

09.05.2016 BOGDAN EMIL DRAGOÔ

Bogdania bragagerie

17 M 2016 03310

09.05.2016 S.C. SANA EST IMPEX S.R.L.

SANAEST

18 M 2016 03312

09.05.2016 Radio ClassicOne

Radio ClassicOne

1
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Marc|
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în perioada
07-09.2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 03313

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09.05.2016 VOGUE ART S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
Zbox

20 M 2016 03314

09.05.2016 S.C. M.P. BANEASA - MOARA
S.A.

Delitzia adaug| deliciu mesei

21 M 2016 03305

09.05.2016 OPEN MINDS COFFEE
CONSULTING S.R.L.

Atelierul de Tarte

22 M 2016 03306

09.05.2016 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

Square Nature

23 M 2016 03307

09.05.2016 S.C. URGENT CARGUS S.A.

Urgent Cargus uneÕte România!

24 M 2016 03308

09.05.2016 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

Fairies love gangsters

25 M 2016 03309

09.05.2016 KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS,
INC.

BEREAL

26 M 2016 03298

09.05.2016 S.C. MODULE SECURITY S.R.L.

MODULE SECURITY

27 M 2016 03299

09.05.2016 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.

FORTICAL

28 M 2016 03300

09.05.2016 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.

HYLL-ARGIN

29 M 2016 03301

09.05.2016 S.C. MAGNA FORCE S.R.L.

MAGNA FORCE

30 M 2016 03302

09.05.2016 FLOREA ALEXANDRU-IULIAN

shrooms

31 M 2016 03303

09.05.2016 S.C. GOLD LABEL COM S.R.L.

SIMITCIM

32 M 2016 03291

09.05.2016 S.C. NEXT ENERGY
DISTRIBUTION S.R.L.

NEXT ENERGY DISTRIBUTION

33 M 2016 03292

09.05.2016 HAPPY CAMPUS S.R.L.

INTEGRA CARE

34 M 2016 03293

09.05.2016 DOBRE DAN-LUCIAN

AVANPOST VETERINAR IN
DELTA DUNARII

35 M 2016 03296

09.05.2016 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L.

3D Design

36 M 2016 03297

09.05.2016 LUCKY OFFICE S.R.L.

VERRAGAMO

37 M 2016 03294

09.05.2016 S.C. BIO EDEN LYFE S.R.L.

LYFE - RESPONSABILITATE
PENTRU S{N{TATE
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(0)
(210)
38 M 2016 03311

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09.05.2016 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

Denumire
Marc|
(540)
CARAVANA pentru
COMUNITATEA HO.RE.CA

39 M 2016 03295

09.05.2016 S.C. SUDREZIDENTIAL REAL
ESTATE S.R.L.

SudRezidential.ro promotor
imobiliar
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(210) M 2016 03174
(151) 09/05/2016
(732) S.C. DIRECT OFFICE S.R.L., Str.
Ion Mihalache nr. 313, bl. 4, sc. B, ap.
2, sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03277
(151) 07/05/2016
(732) S.C. BISCOTTO S.R.L., Str. Moise
Doboşan nr. 110, judeţul Timiş,
300600, TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

(540)
Prostabium
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

Alexia
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270513;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03278
(151) 07/05/2016
(732) S.C. BISCOTTO S.R.L., Str.
Principală nr. 526A, judeţul Timiş, ,
SANMIHAIU ROMÂN ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03279
(151) 07/05/2016
(732) S . C .
BISCOTTO
S.R.L.
(ANTARCTICA SA), Str. Principală
nr. 526A, judeţul Timiş, , COMUNA
SANMIHAIU ROMÂN ROMANIA
(540)

BOSQUITO
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

Vafa Antarctica

(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.

(531) Clasificare Viena:080118; 270501;
270502;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03280
(151) 07/05/2016
(732) S.C. BOSQUITO S.R.L., Str.
Principală nr. 526A, judeţul Timiş, ,
COMUNA SANMIHAIU ROMÂN
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03281
(151) 07/05/2016
(732) S.C. TURDA PHARM S.R.L., Str.
Ştefan cel Mare nr. 1-3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)
ASPIRATORUL BEBELUSULUI

(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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; articole ortopedice;
material de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

Rony Antarctica
(531) Clasificare Viena:080106; 080111;
080118; 260118; 260418; 270501;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Genţi servietă; genţi; piele; poşete din
piele; portmonee de piele; curele din piele;
portofele din piele; serviete din piele; genţi
din piele.

(210) M 2016 03282
(151) 08/05/2016
(732) M O R O Ş A N U R A D U , S t r .
Petrochimiştilor nr. 18, bl. B21, sc. B,
ap. 17, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Lottka
(210) M 2016 03284
(151) 09/05/2016
(732) HABIB NIDAL, Bdul. Decebal nr. 3,
bl. S12B, sc. A, et. 5, ap. 13, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜
SANITAYAKI
(210) M 2016 03283
(151) 08/05/2016
(732) S.C. UNITED GOLD AND ART
DISTRIBUTION S.R.L., Str. Lăptari
Tei nr. 16, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Plasturi, materiale de pansat, produse
paramedicale.
35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor descrise la clasa
5, permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

DA DIAMANTI
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270519;

7
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(210) M 2016 03285
(151) 09/05/2016
(732) EFTIMIE PARASCHIV, Aleea
Moreni nr. 2, bl. 6G1, sc. 2, et. 3, ap.
25, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) PATACHE RAZVAN, Str. Bucovina
nr. 26, sc. C, ap. 2, Judeţul Botoşani, ,
BOTOŞANI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03286
(151) 09/05/2016
(732) ROŞU FLORIN-ADRIAN, Str.
Grigore C. Moisil nr. 4, bl. 6, sc. 2, et.
10, ap. 88, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

FitBelt
(531) Clasificare Viena:260304; 260418;
261325; 270501; 270504; 270508;
270515;

v viLive

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
fotografii; materiale plastice pentru ambalat;
caractere tipografice; clişee.
24 Textile şi înlocuitori de textile.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Articole de gimnastică şi sport.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C)
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;
270501; 270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03287
(151) 09/05/2016
(732) ISAI TRAIAN, Str. Ecaterina
Teodoroiu nr. 5, Judeţul Bihor,
ORADEA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03289
(151) 09/05/2016
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo
mesto, Smarjeska cesta 6, 8000, Novo
mestro SLOVENIA
(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI
(540)

TRANSYLVANIA TRAIN CAFE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

ROTICOX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03288
(151) 09/05/2016
(732) ISAI TRAIAN, Str. Ecaterina
Teodoroiu nr. 5, Judeţul Bihor,
ORADEA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03290
(151) 09/05/2016
(732) S.C. NEXT POWER S.R.L., Str.
Dunării nr. 218, bl. Patria, sc. C, et. 6,
ap. 116, Judeţul Teleorman, ,
ALEXANDRIA 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
(540)

TRANSYLVANIA CAFE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

Next Power
(591) Culori revendicate:negru, gri, albastru
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(531) Clasificare Viena:011503; 020904;
260110; 260316; 270501; 290113;

(210) M 2016 03304
(151) 09/05/2016
(732) BOGDAN EMIL DRAGOŞ, Str. Dr.
Constantin Severeanu nr. 21, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri (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 (solicitam protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificarii 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 clasificarii de
la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificarii de
la Nisa).

Bogdania bragagerie
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu, alb
(531) Clasificare Viena:050702; 110302;
270501; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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sanitare; ţesături chirurgicale (şerveţele);
tincturi pentru uz medical.
10 Bandaje anatomice; bandaje de suport;
bandaje de suspendare; bandaje de susţinere;
bandaje elastice; bandaje; bandaje sterile;
câmpuri sterile; centuri abdominale; centuri
ombilicale; centuri pentru diferite părţi ale
corpului uman; cerşafuri pentru bolnavi;
ciorapi elastici; ciorapi pentru varice; corsete
abdominale; corsete pentru uz uman;
dezinfectanţi igienici; alcool sanitar; produse
sanitare de uz medical.
35 Servicii de import-export; servicii de
desfacere; servicii de aprovizionare,
cumpărare şi vânzare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; vânzare
en-gross şi en-detail prin toate mijloacele: prin
curier, prin magazine, lanţuri de magazine,
târguri, expoziţii, on-line într-o reţea
computerizata; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping; toate
aceste servicii şi pentru produsele: absorbante
sanitare; antiseptice; bandaje; benzi adezive
pentru uz medical; bumbac absorbant; bumbac
antiseptic; bumbac pentru uz medical; bureţi
medicinali; comprese; faşe pentru bebeluşi;
lenjerie de corp sanitara; pansamente
chirugicale; pansamente medicale; prosoape
sanitare; scutece (şerveţele pentru bebeluşi);
scutece pentru bebeluşi; scutece pentru copii;
tampoane pentru uz medical; tampoane
sanitare; ţesături chirurgicale (şerveţele);
tincturi pentru uz medical; bandaje anatomice;
bandaje de suport; bandaje de suspendare;
bandaje de susţinere; bandaje elastice;
bandaje; bandaje sterile; câmpuri sterile;
centuri abdominale; centuri ombilicale;
centuri pentru diferite părţi ale corpului uman;
cerşafuri pentru bolnavi; ciorapi elastici;

(210) M 2016 03310
(151) 09/05/2016
(732) S.C. SANA EST IMPEX S.R.L., Sat
Bacu, Judeţul Giurgiu, , COMUNA
JOIŢA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B sc. B, ap. 76, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

SANAEST
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde
(531) Clasificare Viena:241521; 270511;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Absorbante sanitare; antiseptice; bandaje
igenice; benzi adezive pentru uz medical;
bumbac absorbant; bumbac antiseptic;
bumbac pentru uz medical; bureţi medicinali;
comprese; faşe pentru bebeluşi; lenjerie de
corp sanitară; pansamente chirugicale;
pansamente medicale; prosoape sanitare;
scutece (şerveţele pentru bebeluşi); scutece
pentru bebeluşi; scutece pentru copii;
tampoane pentru uz medical; tampoane
11
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ciorapi pentru varice; corsete abdominale;
corsete pentru uz uman; dezinfectanţi igienici;
alcool sanitar; produse sanitare de uz medical.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii şi
pentru produsele: absorbante sanitare;
antiseptice; bandaje; benzi adezive pentru uz
medical; bumbac absorbant; bumbac
antiseptic; bumbac pentru uz medical; bureţi
medicinali; comprese; faşe pentru bebeluşi;
lenjerie de corp sanitara; pansamente
chirugicale; pansamente medicale; prosoape
sanitare; scutece (serveţele pentru bebeluşi);
scutece pentru bebeluşi; scutece pentru copii;
tampoane pentru uz medical; tampoane
sanitare; ţesături chirurgicale (serveţele);
tincturi pentru uz medical; bandaje anatomice;
bandaje de suport; bandaje de suspendare;
bandaje de susţinere; bandaje elastice;
bandaje; bandaje sterile; câmpuri sterile;
centuri abdominale; centuri ombilicale;
centuri pentru diferite părţi ale corpului uman;
cerşafuri pentru bolnavi; ciorapi elastici;
ciorapi pentru varice; corsete abdominale;
corsete pentru uz uman; dezinfectanţi igienici;
alcool sanitar; produse sanitare de uz medical.

(210) M 2016 03312
(151) 09/05/2016
(732) Radio ClassicOne, Str. Sub Cetate,
nr. 5H, ap. 1, Jud. Cluj, , FLOREŞTI
ROMANIA
(540)

Radio ClassicOne
(531) Clasificare Viena:160106; 260418;
270501; 270508; 270509; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de radiodifuziune; servicii de
radiodifuziune prin internet; radiodifuziune şi
transmitere de programe radio.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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informaţii de afaceri prin intermediul unui
site; furnizare de informaţii on-line, de afaceri
şi comerciale; publicitate prin intermediul
reţelelor de telefonie mobilă.

(210) M 2016 03313
(151) 09/05/2016
(732) VOGUE ART S.R.L., Str. Arh.
Ionescu Grigore, nr. 63, bl. T73, sc. B,
et. 4, ap. 42, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03314
(151) 09/05/2016
(732) S.C. M.P. BANEASA - MOARA
S.A., Str. Răsăritului nr. 47, corp C8,
etaj parţial, Judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA
(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Stefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCURESTI
(540)

Zbox
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Comert şi servicii de informare a
consumatorilor; servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare; promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
internet; publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin Internet;
publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afişare; servicii comerciale
online în cadrul cărora vânzătorul publică
produsele care urmează a fi licitate, iar
licitaţia are loc pe Internet; furnizarea de
informaţii comerciale; furnizarea de informaţii
privind bunurile de larg consum; furnizare de
informaţii comerciale (afaceri); furnizare de

Delitzia adaugă deliciu mesei
(531) Clasificare Viena:110110; 110125;
270501; 270502; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
broşuri, etichete, reviste, fluturaşi pentru
publicitate.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; conserve din carne, conserve din peşte;
13
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fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă,
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; paste
făinoase alimentare, paste făinoase umplute
paste făinoase gata preparate, alimente din
paste făinoase uscate, produse alimentare
extrudate preparate din porumb, produse
alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din grâu,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri; aluat, aluat înghetat, aluat dospit,
aluaturi şi amestecuri din acestea; produse din
aluat gata de copt; cafea, ceai, cacao, zahăr,
orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină
şi preparate din cereale, pâine, patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

(210) M 2016 03305
(151) 09/05/2016
(732) O P E N
MINDS
COFFEE
CONSULTING S.R.L., Şos. Fundeni
nr. 72, sector 2, 022325, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Atelierul de Tarte
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270507; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

(210) M 2016 03306
(151) 09/05/2016
(732) S . C .
NETWORK
ONE
DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI
(540)
Square Nature
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
23 Fire de uz textil.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03307
(151) 09/05/2016
(732) S.C. URGENT CARGUS S.A., Şos.
Atomiştilor nr. 99-115, Corp C1,
judeţul Ilfov, 077125, MĂGURELE
ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ
(540)
Urgent Cargus uneşte România!
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; servicii de curierat; servicii
poştale; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii.
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03308
(151) 09/05/2016
(732) S . C .
NETWORK
ONE
DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 03309
(151) 09/05/2016
(732) KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS,
INC., 1441 Gardiner Lane, 40213,
Louisville S.U.A. Kentucky
(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI
(540)

Fairies love gangsters

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii pentru furnizarea de alimente şi
băuturi, în special, restaurante, servicii de
restaurant fast-food, servicii snack-bar,
servicii de bar, servicii cafenele, servicii de
bufet (cafeteria), servicii de cantină, servicii
de catering de alimente şi băuturi, servicii de
restaurant cu autoservire.

BEREAL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
23 Fire de uz textil.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03298
(151) 09/05/2016
(732) S.C. MODULE SECURITY S.R.L.,
Calea Chişinăului nr. 17, cam. 303, et.
3, judeţul Iaşi, 700173, IAŞI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03299
(151) 09/05/2016
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,
Str. Turturelelor nr. 11A, et. 2, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)
FORTICAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale, alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare pentru oameni.

MODULE SECURITY

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:030716; 030717;
030724; 240103; 240109; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03300
(151) 09/05/2016
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,
Str. Turturelelor nr. 11A, et. 2, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 03301
(151) 09/05/2016
(732) S.C. MAGNA FORCE S.R.L., Str.
Drumul Taberei nr. 109, bl. A7, sc. D,
et. 1, ap. 51, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
HYLL-ARGIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale, alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare pentru
oameni.

MAGNA FORCE

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:090721; 230505;
240105; 240108; 240115; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.
23 Fire de uz textil.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 03302
(151) 09/05/2016
(732) FLOREA ALEXANDRU-IULIAN,
Str. Malva nr. 3A, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

shrooms
(531) Clasificare Viena:270501; 270513;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia

(210) M 2016 03303
(151) 09/05/2016
(732) S.C. GOLD LABEL COM S.R.L.,
Str. Oxigenului nr. 8, judeţul Ilfov, ,
CERNICA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

SIMITCIM
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:080125; 080705;
110310; 270501; 290101;
19
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

lumânări şi fitiluri.(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).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03291
(151) 09/05/2016
(732) S . C .
NEXT
ENERGY
DISTRIBUTION S.R.L., Str. Dunării
nr. 218, bl. Patria, sc. C, ap. 116, jud.
Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03292
(151) 09/05/2016
(732) HAPPY CAMPUS S.R.L., Str.
Madach Imre nr. 8, jud. Mureş,
540157, TÂRGU-MUREŞ
ROMANIA
(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI
(540)
INTEGRA CARE

NEXT ENERGY DISTRIBUTION
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Cămine de batrani; furnizare de unităţi
specializate de asistenţă socială (servicii de
găzduire temporară).

(591) Culori revendicate:negru, gri, albastru
(531) Clasificare Viena:011523; 260110;
260118; 260316; 270106; 270501;
270506; 270508; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
20
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(210) M 2016 03293
(151) 09/05/2016
(732) DOBRE DAN-LUCIAN, Str.
Tămâioarei nr. 115, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03297
(151) 09/05/2016
(732) LUCKY OFFICE S.R.L., Şos.
Berceni nr. 96, spaţiul comercial nr.
33, camera 2, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
AVANPOST VETERINAR IN DELTA
DUNARII
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

VERRAGAMO
(591) Culori revendicate:maro, bronz, auriu

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050317; 260118;
270501; 270521; 290102;

(210) M 2016 03296
(151) 09/05/2016
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.
Căminului nr. 6, sector 2, 021742,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă.

3D Design
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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sau menaj; materiale plastice pentru ambalat;
caractere tipografice.
35 Publicitate; administraţie comercială;
lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

(210) M 2016 03294
(151) 09/05/2016
(732) S.C. BIO EDEN LYFE S.R.L., Str.
Vârful Dealului nr. 65, judeţul Iaşi,
705200, PAŞCANI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03311
(151) 09/05/2016
(732) MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1, 40235,
DUSSELDORF GERMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

LYFE - RESPONSABILITATE PENTRU
SĂNĂTATE
(591) Culori revendicate:verde, alb

(540)

(531) Clasificare Viena:050320; 241721;
270112; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie

CARAVANA pentru COMUNITATEA
HO.RE.CA
(531) Clasificare Viena:090110; 110102;
110104; 260106; 260116; 260118;
270501;

22
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materiale tipărite pentru instruire; meniuri
(tipărite); meniuri tipărite (tipărituri); mostre
de hârtie; notiţe tipărite pentru seminare; orare
(tipărituri); orare imprimate; periodice;
periodice tipărite; planşe de perete; pliante;
pliante informative tipărite; pliante în
domeniul vânzărilor imobiliare; plicuri pentru
timbre poştale; postere din hârtie; premii
imprimate; programe de calculator sub formă
tipărită; programe de procesare a datelor în
formă imprimată; programe de studii tipărite;
programe pentru diferite evenimente;
programe tipărite; rapoarte tipărite; rapoarte
tipărite privind consumatorii; reclame tipărite;
registre de evidenţă a cupoanelor; reproduceri
color ; reproduceri de artă grafică; reproduceri
grafice; reviste (publicaţii periodice); reviste
ca suplimente la ziare; reţete tipărite
comercializate ca o componentă a ambalajelor
de alimente; role de hârtie pentru înregistrarea
continuă de date (materiale tipărite); modele
de scriere; steguleţe din hârtie; tichete (bilete);
tipărituri; tipărituri sub formă de imagini;
ziare; produse din hârtie de unică folosinţă;
batistuţe de hârtie; bavete din hârtie; bucăţi de
material cu textură în relief, utilizate pentru
mărunţiş şi pentru a facilita apucarea acestuia
cu mâna (articole de papetărie); cartonaşe cu
nume pentru mese; decoraţiuni de hârtie
pentru masă; decoraţiuni din carton pentru
alimente; dischete demachiante din hârtie;
fanioane de hârtie; filtre de cafea din hârtie;
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare; foi din
hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare;
ghirlande de hârtie; hârtie; hârtie pentru
şerveţele; lenjerie de masă din hârtie; pancarte
din hârtie sau carton; placarde din hârtie;
produse pentru faţă fabricate din hârtie;
prosoape de hârtie; prosoape de hârtie pentru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Cleme pentru bani din metale preţioase.
16 Publicaţii promoţionale (tipărituri);
prospecte; bannere din hârtie; bannere de
afişaj realizate din hârtie; bannere de afişaj
fabricate din carton; cataloage; cataloage cu
hoteluri; cataloage pentru comenzi prin poştă
sau poştă electronică; pancarte de carton;
panouri publicitare din hârtie sau carton;
flyrere (tipărituri); publicaţii educative;
publicaţii imprimate; produse de imprimerie;
cărţi; agende cu index; caiete de activităţi
individuale; cataloage de oraşe; chitanţiere;
afişe; suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton; afişe publicitare; afişe tipărite din
hârtie; agende; autocolante (articole de
papetărie); bannere de afişaj fabricate din
carton; bannere de afişaj realizate din hârtie;
broşuri; broşuri cu program pentru colecţiona;
buletine (materiale tipărite); calendare;
calendare cu foi detaşabile; calendare de
perete; carduri cu mesaje de mulţumire; cecuri
(tipizate); cupoane (tipărituri); cupoane pentru
reduceri (tipărituri); cupoane valorice; cărţi de
vizită (din hârtie sau carton); embleme din
hârtie; embleme tipărite; blistere pentru
ambalat; etichete cu adrese; felicitări (care
însoţesc) cadouri; felicitări cu mesaje
motivaţionale; felicitări de Crăciun; felicitări
imprimate cu informaţii electronice stocate;
felicitări muzicale; felicitări pentru ocazii
speciale; felicitări pentru ziua de naştere;
felicitări pop-up; fişe cu informaţii; fişe pentru
sintetizarea informaţiilor; fluturaşi publicitari;
hârtie de ziar; imagini aplicate sub formă de
abţibilduri; indicatoare publicitare din carton;
indicatoare publicitare din hârtie; invitaţii;
invitaţii (articole de papetărie); invitaţii
tipărite; jurnale; jurnale (articole tipărite); liste
de preţuri; materiale de instruire tipărite;
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mâini; prosoape din hârtie; prosoape igienice
din hârtie pentru mâini; pungi de gunoi din
hârtie; pungi pentru gătit în cuptorul cu
microunde; role de bucătărie (hârtie); role de
hârtie igienică; role de hârtie pentru case de
marcat; saci de gunoi din hârtie (pentru uz
casnic); suporturi de hârtie pentru pahare de
cocteil; suporturi de masă pentru pahare,
confecţionate din carton; suporturi de masă
pentru pahare, confecţionate din hârtie;
suporturi de pahare din hârtie; suporturi din
hârtie pentru pahare; suporturi din hârtie
pentru pahare de bere; suporturi din mucava
pentru pahare; suporturi pentru halbe de bere;
traverse de masă din hârtie; şervete de masă,
din carton; şervete din hârtie de pus pe masă;
şervete din hârtie de uz cosmetic; şerveţele de
masă din hârtie; şerveţele de buzunar din
hârtie; şervetele de hârtie; şerveţele de hârtie
de pus sub ceşti; şerveţele de hârtie pentru uz
casnic; şerveţele de masă din hârtie; şerveţele
de toaletă din hârtie; şerveţele de unică
folosinţă; şerveţele din celuloză; şerveţele din
celuloză de uz casnic; şerveţele din celuloză
de uz cosmetic; şerveţele din hârtie pentru
faţă; şerveţele pentru demachiat, din hârtie;
sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton
sau plastic; hârtie de ambalaj; ambalaj de
cadouri; ambalaj de carton; ambalaj din
plastic; ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle; ambalaje din plastic pentru
cadouri; ambalaje ermetice din hârtie;
ambalaje pentru cadouri; ambalaje pentru
monede; ambalaje pentru mâncare; ambalaje
vidate din carton; cutii de hârtie pentru
livrarea bunurilor; cutii de transport realizate
din hârtie; cutii din carton; cutii din carton sau
din hârtie; cutii din hârtie; cutii din hârtie
pentru cadouri; cutii din hârtie pentru
depozitarea felicitărilor; cutii pentru cadouri;

etichete din hârtie pentru cadouri; foi
absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare; foi din
hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare; folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor;
folie de polipropilenă pentru împachetare;
folie de împachetat cadouri; folie din plastic
pentru ambalat; folii cu bule de aer, din
material plastic, pentru ambalarea sau
condiţionarea mărfurilor; folii de plastic
pentru ambalare alimente pentru uz casnic;
folii din material plastic pentru ambalaj; folii
pentru ambalarea alimentelor; funde
decorative din hârtie pentru împachetare;
funde decorative pentru împachetat; funde din
hârtie; funde din hârtie pentru ambalat
cadouri; huse de mobilier din hârtie,
neajustate; hârtie de celofan rezistentă la
umezeală; hârtie de căptuşire pentru
împachetare; hârtie de împachetat cadouri;
hârtie de împachetat decorativă; hârtie
impregnată cu uleiuri folosită ca ambalaj;
hârtie maro pentru împachetare; hârtie
metalizată de împachetat cadouri; hârtie
pentru ambalare şi împachetare; hârtie pentru
băcănii; hârtie pentru pungi şi saci; hârtie
rezistentă la mucegai; hârtie tratată pentru
împachetarea florilor şi pentru aranjamente
florale; material plastic pentru ambalat;
materiale de ambalare (amortizare, umplutură)
de hârtie sau carton; materiale de ambalat din
carton; materiale de ambalat din hârtie
reciclată; materiale de ambalat din plastic
pentru sandvişuri; materiale de împachetat
confecţionate din hârtie; materiale pentru
ambalat; materiale pentru ambalat din hârtie,
tipărite; materiale plastice cu bule de aer
pentru ambalat; materiale plastice pentru
ambalaj; panglici de hârtie pentru ambalat
cadouri; plicuri de hârtie pentru împachetare;
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hârtie pentru pungi şi saci; hârtie pentru raft;
hârtie pentru reproducere; hârtie pentru
reviste; hârtie pentru scrisori (produse finite);
materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite;
panouri indicatoare din hârtie sau carton;
pungi de ambalat din hârtie; rezerve de hârtie;
sigle de firme din hârtie; suluri de hârtie
pentru imprimante; planşe pentru desen;
şerveţele din hârtie; suporturi pentru bani;
cleme metalice pentru bacnote;tipărituri
(gravuri).
18 Genţi din plastic pentru asigurarea
obiectelor de valoare.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; analiză de afaceri comerciale,
cercetare şi servicii de informare(comerciale);
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative; comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative cu
privire la oferirea facilităţilor de catering;
servicii de consultanţă comercială cu privire la
administrarea de restaurante; servicii de
consultanţă comercială cu privire la
deschiderea de baruri în care se servesc
sandviciuri; servicii de consultanţă comercială
cu privire la deschiderea de restaurante;
servicii de consultanţă comercială privind
administrarea hotelurilor şi managementul
hotelier; management de restaurant pentru
terţi; servicii de consultanţă privind
administrarea hotelurilor şi managementul
hotelier; servicii de secretariat furnizate de
hoteluri; administrarea hotelurilor;
management hotelier pentru terţi; servicii de
marketing în domeniul restaurantelor; servicii
publicitare pentru hoteluri; servicii de
consultanţă comercială cu privire la
administrarea de restaurante; servicii de
consultanţă comercială cu privire la catering;
servicii de marketing şi publicitate cu privire

pungi (învelitoare, săculeţe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic; pungi cu mânere;
pungi de ambalat din hârtie; pungi de cadou,
din hârtie, pentru vin; pungi de congelator;
pungi de gunoi din hârtie; pungi de hârtie de
uz casnic pentru deşeuri alimentare; pungi de
hârtie folosite la coacere; pungi de hârtie
pentru cadouri; pungi de hârtie pentru
cumpărături; pungi de plastic pentru
ambalarea gheţii; pungi din hârtie pentru
alimente; pungi din hârtie pentru cadouri;
pungi din hârtie pentru masa de prânz; pungi
din plastic cu bule de aer pentru ambalat;
pungi din plastic de uz casnic; pungi din
plastic pentru ambalat; pungi din plastic
pentru depozitarea alimentelor, pentru uz
casnic; pungi din plastic pentru scutece de
unică folosinţă; pungi pentru cadouri; pungi
pentru cuburi de gheaţă; pungi pentru
sandvişuri (hârtie); pungi şi saci de hârtie;
punguţe de hârtie pentru împachetat;
recipiente pentru gheaţă confecţionate din
hârtie sau carton; role din folie de plastic
pentru ambalat; saci de gunoi; saci de gunoi
din hârtie sau din material plastic; saci de
gunoi din plastic (pentru uz casnic); saci de
gunoi din vinil de uz casnic; tuburi de
corespondenţă din carton; tăvi din hârtie
cartonată pentru ambalarea alimentelor;
umplutură de hârtie sau carton; vâscoză (folii
din - pentru ambalare); şerveţele din hârtie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; bandă
adezivă pentru hârtie şi carton; materiale
adezive pentru birou; hârtie şi carton; hârtie de
tipărire offset pentru broşuri; blocnotesuri;
carton; carton Bristol; carton colorat (carton
colorat); coli de hârtie pentru notiţe;
decoraţiuni din hârtie pentru prăjituri; hârtie
de imprimat; hârtie pentru ambalat rezistentă
la grăsimi; hârtie pentru confecţionat pungi şi
sacoşe; hârtie pentru copiatoare şi imprimante;
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consultanţă privind organizarea de campanii
promoţionale în afaceri; consultanţă privind
promovarea comercială; consultanţă privind
promovarea vânzărilor; consultanţă
profesională în marketing; consultanţă în
afaceri privind marketingul strategic;
consultanţă în publicitate şi marketing;
organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale; servicii de publicitate în presă;
consultanţă profesională privind marketingul;
publicitate directă prin poştă; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale; distribuire de anunţuri
publicitare; distribuire de material publicitar
prin poştă; distribuire de materiale publicitare;
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu;
distribuire de materiale publicitare prin poştă
şi de suplimente publicitare anexate la ediţiile
obişnuite; distribuire de mostre în scopuri
publicitare; distribuire de texte publicitare;
distribuirea de materiale promoţionale;
distribuirea de materiale promoţionale tipărite
prin poştă; distribuţie de mostre; distribuţie de
produse în scopuri publicitare; distribuţie de
prospecte şi de mostre; distribuţie de reclame
pe stradă; distribuţie şi difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre); organizarea distribuţiei de mostre
publicitare; organizarea distribuţiei de mostre
publicitare pe baza chestionarelor efectuate
prin intermediul telefonului; organizarea
distribuţiei de texte publicitare pe baza
chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului; promovare vânzării de bunuri şi
servicii pentru terţi prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale; promovarea de bunuri şi
servicii pentru terţi prin distribuirea de carduri

la producerea, stocarea, depozitarea şi
distribuţia de ingrediente, semipreparate,
conserve şi produse alimentare; servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare; organizare de expoziţii
in legătura cu producerea, stocarea,
depozitarea şi distribuţia de ingrediente,
semipreparate, mâncăruri congelate şi produse
alimentare; publicitate şi promoţii de vânzări
legate de produse alimentare pentru alţii;
prezentarea produselor şi serviciilor în
hipermarketuri, supermarketuri, distribuitori
de mâncare, conserve şi produse alimentare;
negociere şi încheiere de tranzacţii comerciale
cu privire la achiziţionarea şi vânzarea de
produse alimentare; servicii de consultanţă
privind achiziţionarea şi vânzarea de
ingrediente, alimente semipreparate, conserve
şi produse alimentare; cercetare cu privire la
produse alimentare (afacerilor, de marketing);
asistenţă în afaceri cu privire la producerea,
stocarea, depozitarea şi distribuţia de
ingrediente, semipreparate, conserve şi
produse alimentare; consultanţă de afaceri în
domeniul serviciilor alimentare şi al industriei
alimentare; importul şi exportul de produse
alimentare; analiza preţului de cost cu privire
la producerea, stocarea, depozitarea şi
distribuţia de ingrediente, semipreparate,
conserve şi produse alimentare; licitaţii pentru
produse alimentare; publicitate şi reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului, poştei;
închiriere de spaţiu publicitar şi material
publicitar cu privire la mâncare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
furnizarea de informaţii cu privire la serviciile
menţionate (consultanţă în domeniu);
consultanţă pentru afaceri privind publicitatea;
consultanţă pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului; consultanţă
privind managementul marketingului;
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de reduceri; promovarea produselor şi
serviciilor terţilor, prin distribuirea de
cupoane; propagare stradală de materiale
publicitare; publicitate directă prin poştă;
publicitate prin corespondenţă; servicii de
difuzare de materiale publicitare; expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale;
coordonare de expoziţii în scopuri comerciale;
cordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare; organizare de demonstraţii în
scopuri publicitare; organizare de evenimente
în scopuri comerciale şi publicitare;
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare; organizare de
expoziţii comerciale; organizare de expoziţii
cu scop comercial sau antreprenorial;
organizare de expoziţii în scop comercial;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; organizare de expoziţii în
scopuri publicitare; organizare de expoziţii şi
evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare; organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare; organizare de parade de modă în
scopuri comerciale; organizare de prezentări
în scop comercial; organizare de târguri
comerciale; organizare şi coordonare de
expoziţii în scop comercial; organizare şi
desfăşurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; organizare şi realizare de
târguri comerciale; organizarea de expoziţii în
scopuri publicitare; organizarea de prezentări
de modă în scop promoţional; organizarea de
târguri în scopuri comerciale şi publicitare;
organizarea şi coordonarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale; organizarea şi
coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri
publicitare; planificare şi organizare de târguri
comerciale, expoziţii şi prezentări în scopuri

economice sau publicitare; prezentări de modă
în scopuri comerciale; promovare de târguri în
scop comercial; realizare de târguri
comerciale; prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor; decorarea vitrinelor;
demonstraţie de vânzare (pentru terţi);
organizare de demonstraţii în scopuri
publicitare; organizare de prezentări în scop
comercial; organizarea de prezentări în
scopuri publicitare; organizarea şi
desfăşurarea de prezentări de produse;
pregătire şi prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare; prezentare
de bunuri şi servicii; prezentare de bunuri şi
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul aşa-ziselor servicii de achiziţii
prin intermediul televiziunii şi la domiciliu;
prezentare de echipament fotografic (în
scopuri publicitare); prezentare de produse (cu
scop comercial); prezentare de produse în
scopuri promoţionale; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; promovarea de soluţii
pentru produse alimentare şi nealimentare
pentru consumatori, în funcţie de publicul
ţintă; colectarea de liste de potenţiali
consumatori; publicitate pentru bunurile şi
serviciile altor comercianţi, care dau
posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi să
compare în mod convenabil tunurile oferite de
respectivii comercianţi; servicii de amenajare
de vitrine pentru magazinele de vânzare cu
amănuntul; servicii de amenajare de vitrine în
scopuri publicitare; servicii de expoziţie
pentru marfă (promovare); consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea; consultanţă pentru
întreprinderi în materie de gestionare a
marketingului; consultanţă privind
comercializarea de produse chimice;
consultanţă privind managementul
marketingului; consultanţă privind organizarea
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programe de loializare; servicii de relaţii cu
publicul; asistenţă pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
relaţii cu publicul; consultanţă privind relaţiile
cu publicul; servicii de lobby comercial;
servicii de relaţii cu publicul; studii de relaţii
cu publicul; consultanţă în domeniul
managementului afacerilor şi al marketingului;
organizare de lansări de produse (promovare);
organizare de prezentări în scopuri publicitare;
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare; organizare şi coordonare de
evenimente promoţionale de marketing pentru
terţi; organizare şi plasare de reclame;
organizare şi realizare de evenimente
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare; organizarea de publicitate;
organizarea de trageri la sorţi cu premii în
scopuri promoţionale; planificare de strategii
de marketing; plasare de reclame; plasarea de
anunţuri publicitare pentru terţi; pregătire de
documente publicitare; producţie de material
publicitar vizual; producţie de material
publicitar şi anunţuri publicitare; producţie de
materiale publicitare; producţie de reclame
cinematografice; producţie de reclame radio;
producţie de înregistrări audio în scopuri de
marketing; producţie de înregistrări audio în
scopuri publicitare; proiectare de studii de
marketing; promovare (publicitate) de
călătorii; promovare computerizată de afaceri;
promovare de produse şi servicii ale altor
persoane prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare; promovare de produse şi
servicii pentru terţi; promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online ;
promovarea afacerii (publicitate) ; promovarea
comercială; promovarea produselor şi
serviciilor altor persoane prin internet;
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-şi

de campanii promoţionale în afaceri;
consultanţă privind promovarea comercială;
consultanţă privind promovarea vânzărilor;
consultanţă privind publicitatea în presă;
consultanţă profesională în marketing;
consultanţă în afaceri privind marketingul
strategic; consultanţă în publicitate şi
marketing: administrarea unui program de
reduceri care să permită participanţilor să
obţină reduceri la produse şi servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru
reduceri; gestionare de programe de loializare,
de stimulare sau promoţionale pentru clienţi;
gestionare de programe de, stimulare şi
fidelizare; organizare şi administrare de
programe de fidelitate pentru clienţi cu scop
comercial; organizare şi gestionare de
programe de stimulare şi fidelizare
comerciale; organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienţi; organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de stimulare şi
fidelizare; organizare, gestionare şi
monitorizare a vânzărilor şi a programelor
promoţionale de stimulare; promovarea
produselor şi serviciilor terţilor prin
administrarea vânzărilor şi programelor cu
stimulente promoţionale care implică timbre
comerciale; promovarea produselor şi
serviciilor terţilor prin distribuirea de
cupoane; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii pentru terţi prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărţii de
credit; promovarea vânzărilor pentru terţi prin
intermediul distribuţiei şi administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiaţi; servicii
de carduri de fidelitate (promovare); servicii
de club de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare; servicii de
fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare; servicii de
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asocia produsele şi serviciile cu activităţi
sportive; promovarea vânzării de servicii (în
numele terţilor) prin reclame publicitare;
promovarea vânzărilor; promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane; promovarea vânzărilor pentru
terţi; publicare de materiale promoţionale;
publicare de materiale publicitare; publicare
de texte publicitare; publicarea de broşuri
publicitare; publicitate; publicitate cu răspuns
direct; publicitate on-line într-o reţea
informatizată; publicitate online; publicitate
pentru bunurile şi serviciile altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze
şi să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianţi; publicitate
pentru terţi pe internet; publicitate prin
bannere; publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet;
publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afişare; publicitate prin
intermediul reţelelor de telefonie mobilă;
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare; publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate; publicitate
în reviste; publicitate în reviste, broşuri şi
ziare; publicitate în sectorul transport şi
livrare; publicitate şi marketing; bunurile şi
serviciile furnizate şi comandate prin
intermediul telecomunicaţiilor sau al
serviciilor electronice; publicitate, inclusiv
promovare de produse şi servicii ale terţilor
prin sponsorizare şi contracte de licenţă
referitoare la evenimente sportive
internaţionale; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse; reactualizarea
materialelor publicitare; realizare de anunţuri
publicitare pentru terţi; realizare de broşuri
publicitare; realizare de material publicitar;

realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare; realizarea de benzi video, discuri
îi format video şi înregistrări audiovizuale cu
caracter promoţional; redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare; redactare de texte
publicitare; reproducere de material publicitar;
servicii de informaţii privind publicitatea;
servicii de lansare de produse; servicii de
layout în scopuri publicitare; servicii de
marketing; servicii de marketing comercial;
servicii de marketing prin telefon (nu pentru
vânzări); servicii de modele în scop publicitar
sau de promovare a vânzărilor; servicii de
planificare pentru publicitate; servicii de
poziţionare a mărcilor; servicii de prezentare
a produselor către public; servicii de
promovare; servicii de promovare a afacerilor,
furnizate prin telefon; servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale;
servicii de promovare şi publicitate; servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor;
servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi; servicii de reclamă şi
publicitate; servicii publicitare în materie de
prestaţii comerciale; servicii în vederea
determinării audienţei influenţate de
anunţurile publicitare; sponsorizare in vederea
promovării; servicii de publicitate în legătura
cu hotelurile; servicii de condultanţă
comercială cu privire la administrarea
barurilor în care se servesc sandviciuri;
inventar; inventariere de mărfuri; servicii
administrative pentru preluarea comenzilor;
servicii de administrare electronică a
inventarului; servicii de administrare pentru
birou (pentru terţi); servicii de secretariat
furnizate de hoteluri; administrarea
hotelurilor; managementul afacerilor în
sectorul transport şi livrări; comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor; servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
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amănuntul în legătură cu produsele
alimentare; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare; furnizare de informaţii cu privire
la produse alimentare sau bauturi (consultanţă
în domeniu); managementul resurselor de
personal; managementul resurselor umane;
planificarea ocupării personalului; plasare de
personal; servicii de rezervare şi vânzare de
bilete pentru evenimente.
38 Difuzare de anunţuri; difuzare de anunţuri
publicitare; difuzare de materiale de reclamă,
de marketing şi publicitare; difuzare de
materiale pentru terţi; difuzare de materiale
publicitare şi promoţionale; difuzare de
anunţuri publicitare şi anunţuri comerciale;
difuzare de materiale publicitare (pliante,
broşuri şi material tipărit); difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi.
39 Servicii de turism (rezervări de bilete).
41 Educaţie şi divertisment; educaţie şi
instruire; academii (educaţie); administrare de
şcoli de arte marţiale; administrarea serviciilor
educaţionale; servicii de formare cu privire la
curăţenia în restaurante; servicii educative
privind furnizarea de servicii specifice
restaurantelor; furnizare de instruire privind
igiena în industria de catering; pregătire în
domeniul cateringului; servicii de formare cu
privire la curăţenia în hoteluri; furnizare de
instalaţii de divertisment în hoteluri; servicii
de divertisment furnizate de hoteluri; servicii
educaţionale referitoare la satisfacerea
nevoilor clienţilor; instruirea personalului în
tehnologia alimentară; instruire în domeniul
expunerii alimentelor; formare în domeniul
manevrării alimentelor; cursuri de pregătire în
domeniul asistenţei către clienţi; evenimente
de degustări de vinuri în scopuri educative;
organizare de evenimente educative; servicii

cu berea; servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătura cu băuturi alcoolice
(cu excepţia berii); servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu berea:
servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepţia berii); servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
băuturi nealcoolice; servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
produse alimentare; Servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu berea; servici de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii); servicii de vânzare cu amănuntul prin
reţele informatice mondiale în legătură cu
băuturi nealcoolice; servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii); servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decoraţiuni festive; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mâncarea; servicii de vânzare cu
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de achiziţionare de bilete pentru evenimente
(servicii de agenţii de bilete); angajare de
artişti scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare); consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale;
coordonare de evenimente culturale;
coordonare de evenimente de divertisment;
furnizare de informaţii despre divertisment şi
evenimente de divertisment, în reţele online şi
pe internet; organizare de evenimente de
ceremonie; organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale;
organizare de evenimente de recreere;
organizare de evenimente muzicale;
organizare de evenimente pentru divertisment;
organizare de evenimente recreative;
organizare de evenimente sportive şi culturale
comunitare; organizare de spectacole şi alte
evenimente de divertisment; Servicii de
divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment; servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale; cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicităţii,
promovării, marketingului şi managementului;
organizare de competiţii; servicii educative în
domeniul tehnologiei alimentelor; servicii
educative pentru pregătirea personalului din
industria alimentară; Instruire în domeniul
prezentării alimentelor; instruire în domeniul
manevrării alimentelor; organizare şi
prezentare de spectacole în direct;
demonstraţii în direct pentru divertisment;
Servicii de divertisment pentru producerea de
spectacole în direct în domeniul mâncărurilor
şi al băuturilor; divertisment în direct;
organizarea de competiţii pentru gătit.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03295
(151) 09/05/2016
(732) S.C. SUDREZIDENTIAL REAL
ESTATE S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 45,
Unitatea nr. 5, mansarda, Lot 3/1/1,
Lot 2, Camera 2, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)

SudRezidential.ro promotor imobiliar
(591) Culori revendicate:gri închis, galben
închis
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270502; 270510; 290112;
(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.
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