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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de
26/10/2016

Cereri Mărci publicate în data de 02/11/2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 07216

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
26/10/2016 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Susamli

2 M 2016 07217

26/10/2016 SONIWORLD APARATURA
MEDICALA S.R.L.

ECOMEDICAL

3 M 2016 07218

26/10/2016 S.C. NAPOCA TEHNO
GEARBOXES S.R.L.

NAPOCA TEHNO GEARBOXES

4 M 2016 07219

26/10/2016 S.C. CASA ALBA S.R.L.

CA CASA ALBA

5 M 2016 07220

26/10/2016 TODEA NICU-DORIN

COLUMNA

6 M 2016 07221

26/10/2016 S.C. BOMBONIERA S.R.L.

lolly popsy

7 M 2016 07222

26/10/2016 S.C. IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L.

PALAS INIMA IAŞULUI

8 M 2016 07223

26/10/2016 S.C. PANICOM S.R.L.

Făină cu bună creştere

9 M 2016 07224

26/10/2016 S.C. SIMPLU S.R.L.

WINTER POWER

10 M 2016 07225

26/10/2016 S.C. SIMPLU S.R.L.

WINTER POWER

11 M 2016 07226

26/10/2016 S.C. SIMPLU S.R.L.

SIMPLU

12 M 2016 07227

26/10/2016 S.C. SIMPLU S.R.L.

SIMPLU

13 M 2016 07228

26/10/2016 S.C. RHOLLES ANTIC S.R.L.

Rholles Antic

14 M 2016 07229

26/10/2016 S.C. RHOLLES ANTIC S.R.L.

ZERRGER EXCLUSIVE
WEDDING RINGS

15 M 2016 07230

26/10/2016 BARANGA SEBASTIAN

IPPON

16 M 2016 07231

26/10/2016 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

ÎNDRĂZNEŞTE SĂ CREZI ÎN
ROMÂNIA!

17 M 2016 07232

26/10/2016 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

ÎNDRĂZNEŞTE SĂ CREZI ÎN
ROMÂNIA!
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 07233

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
26/10/2016 REGISTRUL NAŢIONAL AL
DONATORILOR VOLUNTARI DE
CELULE STEM
HEMATOPOIETICE

Denumire
Marcă
(540)
Donează o şansă la viaţă!

19 M 2016 07234

26/10/2016 ARFINSA ARGENTINA
FINANCIERA S.A.

BEMBERG

20 M 2016 07235

26/10/2016 REGISTRUL NAŢIONAL AL
DONATORILOR VOLUNTARI DE
CELULE STEM
HEMATOPOIETICE

21 M 2016 07236

26/10/2016 ARFINSA ARGENTINA
FINANCIERA S.A.

BEMBERG ESTATE WINES

22 M 2016 07237

26/10/2016 ARFINSA ARGENTINA
FINANCIERA S.A.

BEMBERG ESTATE WINES LA
LINTERNA

23 M 2016 07238

26/10/2016 ARFINSA ARGENTINA
FINANCIERA S.A.

BEMBERG ESTATE WINES
PIONERO

24 M 2016 07239

26/10/2016 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

Miau. Miau tot ce vreau.

25 M 2016 07240

26/10/2016 GUG MARCEL

GORUN

26 M 2016 07241

26/10/2016 S.C. RASITAL S.R.L.

zz

27 M 2016 07242

26/10/2016 S.C. MAYGREEN S.R.L.

ARTIZANII pâine organică cu
maia EST. 2015

28 M 2016 07243

26/10/2016 S.C. ELIT S.R.L.

VIRSLI de BRAD

29 M 2016 07244

26/10/2016 ELLUCHIAN VREJ MAGARDICI

XEL

30 M 2016 07245

26/10/2016 S.C. TINERVIS GROUP S.R.L.

31 M 2016 07246

26/10/2016 OFFLINE TIMES S.R.L.

MEMOTION

32 M 2016 07247

26/10/2016 PURCARIN CLAUDIU-FLORIAN

DOITYOURPARTY

33 M 2016 07248

26/10/2016 CRIPET SERVICE S.R.L.

CHRISTA

34 M 2016 07249

26/10/2016 MARKU DIANA LIVIA

Diaflor TRAVEL

2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de
26/10/2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 07250

Data
Depozit
(151)
26/10/2016 POPA DAN

Titular

Denumire
Marcă
(540)

(732)
LEEA

36 M 2016 07251

26/10/2016 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
TRIATLON BISTRITA

Asociatia Club Sportiv Triatlon
Bistrita

37 M 2016 07252

26/10/2016 BARBADIS S.R.L.

ATELIERUL de MICI

38 M 2016 07253

26/10/2016 MIREA MARIAN

21 Atelierul de Bucătării Calitatea
face diferenţa, alege
profesioniştii!

39 M 2016 07254

26/10/2016 PANDORA ARTS S.R.L.

BUTTER FOOD WINE MUSIC

40 M 2016 07255

26/10/2016 NASTASE DRAGOS GEORGIAN

ATELIER / D
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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.

(210) M 2016 07246
(151) 26/10/2016
(732) OFFLINE TIMES S.R.L., Str.
Alexandru Vlahuţă, nr. 2, bl. M50, sc.
B, ap. 62, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07248
(151) 26/10/2016
(732) CRIPET SERVICE S.R.L., Str.
Iancu Brezeanu, nr. 8, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

MEMOTION

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(540)
CHRISTA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07247
(151) 26/10/2016
(732) PURCARIN CLAUDIU-FLORIAN,
Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 7d, bl.1, sc. 1,
et. 9, ap. 57, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri şi
instrumente pentru măsurarea timpului
(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).

(540)
DOITYOURPARTY

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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calatoriilor; servicii de agenţie de turism
pentru organizarea călătoriilor; servicii de
agenţie de turism pentru organizarea de
vacanţe; servicii de agenţii de turism pentru
călătorii de afaceri; servicii specifice
agenţiilor de turism şi servicii de rezervări;
servicii specifice agenţiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport.
43 Servicii de agenţii de turism privind
spaţiile de cazare; servicii de agenţii de turism
privind rezervări de cazare; servicii de agenţii
de turism pentru efectuarea de rezervări la
hotel; servicii ale agenţiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanţă.

(210) M 2016 07249
(151) 26/10/2016
(732) MARKU DIANA LIVIA, Str.
Căpşunelor, nr. 1, Jud. Iaşi, 700302,
IAŞI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Diaflor TRAVEL
(591) Culori revendicate:pantone 3255C,
pantone 390C, pantone 3305C
(531) Clasificare Viena:050112; 050116;
270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice tipărite în domeniul
turismului.
35 Servicii de publicitate privind industria
turismului.
36 Emisiune de cecuri de calatorie de către
agenţiile de turism.
39 Servicii ale agenţiilor de turism; servicii de
agenţie de turism; servicii de turism (rezervări
de călătorii); servicii de ghizi de turism;
rezervarea călătoriilor prin intermediul
agenţiilor de turism; servicii specifice
agentiilor de turism pentru organizarea
5
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(210) M 2016 07250
(151) 26/10/2016
(732) POPA DAN, Str. Milcov, nr. 2, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA

(210) M 2016 07216
(151) 26/10/2016
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA

(540)

(540)
Susamli

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Biscuiţi, produse de patiserie, dulciuri de
diverse sortimente (ciocolată, spume de
desert, chec, napolitane, caramele), zahăr,
orez, făină şi preparate din cereale.
35 Serviii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a produselor incluse în clasa
30 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială, lucrări
de birou.

LEEA

(531) Clasificare Viena:120109; 120119;
120121; 270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07251
(151) 26/10/2016
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV
TRIATLON BISTRITA, Str. Cartier
Unirea nr. 337A, Judeţul
Bistriţa-Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA

(210) M 2016 07252
(151) 26/10/2016
(732) BARBADIS S.R.L., Str. Unirii, bl.
24A, sc. 1, et. 5, ap. 23, Jud. Buzău, ,
BUZĂU 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)

(540)

Asociatia Club Sportiv Triatlon Bistrita
ATELIERUL de MICI
(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
260106; 260118; 270501;
(531) Clasificare Viena:261103; 270501;
270507; 270511; 270517;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne; carne preparată; carne feliată; carne
ambalată; carne procesată; carne tocată; carne
afumată; carne de porc; carne de pasăre; carne
de vânat; paste de carne; carne pentru cârnaţi;
carne de curcan; hamburgeri de carne; carne
de vită; conserve de carne; carne de vită
feliată; produse din carne preparate; carne de

˜˜˜˜˜˜˜

7

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 26/10/2016

vită preparată; carne proaspată de pasăre;
mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea); pastramă din carne de
vită; grăsime din carne de vită; bucăţi de carne
de pui; carne de pasăre de curte; produse din
carne de miel; mâncăruri preparate pe bază de
carne; mâncăruri preparate constând în
principal din carne; carne de vită tăiată şi
condimentată, friptă la grătar [bulgogi];
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne; mâncăruri gătite
care conţin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui; hamburgeri de vită; file
de porc; cotlete de porc; jumări de porc; sorici
de porc umflat; carne de porc conservată;
carne de porc, la conservă; pui (carne); file din
piept de pui; produse din carne sub formă de
hamburgeri.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu diverse tipuri de carne; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu diverse
tipuri de carne; publicitate; publicitate online;
publicitate şi reclamă; promovarea afacerii
(publicitate); publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin Internet.

(210) M 2016 07253
(151) 26/10/2016
(732) MIREA MARIAN, B-dul. Basarabia,
nr. 47, bl. 1, sc. 1, ap. 16, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

21 Atelierul de Bucătării Calitatea face
diferenţa, alege profesioniştii!

(531) Clasificare Viena:260117; 270501;
270702;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilă şi mobilier, oglinzi, rame; produse
din lemn, plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş,
os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic;
scaune; canapele; banchete; taburete; birouri;
mese; comode.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii contractuale de alimentaţie;
rezervări la restaurant; restaurante cu
autoservire; restaurante de delicatese;
restaurante (servirea mesei); restaurante
pentru turiţti; servicii de rezervări la
restaurant; restaurante specializate în
preparate la grătar; servicii de restaurant cu
servire la pachet; servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide; servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri; furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante; servire de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante; prepararea alimentelor; servire de
alimente şi băuturi; servicii de preparare a
alimentelor; servicii de ospitalitate (alimente
şi băuturi); servicii de restaurant pentru
aprovizionarea alimentelor (alimentaţie
publică); servire de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi; furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi; închiriere de săli pentru evenimente
sociale; furnizare de spaţii special amenajate
pentru banchete şi evenimente sociale pentru
ocazii speciale; furnizare de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante; servire
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante.

on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07254
(151) 26/10/2016
(732) PANDORA ARTS S.R.L., Str.
Grigore Ureche, nr. 26, Jud. Satu
Mare, , SATU MARE 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)

˜˜˜˜˜˜˜

BUTTER FOOD WINE MUSIC
(591) Culori revendicate:verde închis, verde,
negru, gri
(531) Clasificare Viena:110103; 110111;
270501; 270508; 270511; 270512;
290113;
9
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pentru piese auto; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu piese auto; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu piese
auto; furnizare de informaţii on-line, de
afaceri şi comerciale; publicitate on-line într-o
reţea informatizată; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare.
37 Întreţinerea de piese şi accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale; verificare
(inspecţie) de automobile şi de piese ale
acestora înaintea lucrărilor de întreţinere şi de
reparaţie; servicii de service pentru repararea
autovehiculelor; întreţinerea vehiculelor;
întreţinerea automobilelor; întreţinerea şi
repararea anvelopelor; inspecţia vehiculelor
înainte de întreţinere; întreţinere şi reparaţii de
vehicule; reparare şi întreţinere de
motociclete; reparaţii sau întreţinere de
motoare electrice; reparare şi întreţinere de
vehicule pentru transport public; servicii de
consiliere cu privire la întreţinerea
vehiculelor; reparare şi întreţinere de motoare
ale vehiculelor cu motor; întreţinere şi
reparare de osii şi de piese pentru acestea;
reparare şi întreţinere de vehicule cu motor şi
de piese ale acestora; reparare şi întreţinere de
piese de şasiu şi de caroserii pentru vehicule;
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea de vehicule cu motor cu două roţi;
reparare şi întreţinere de vehicule cu motor şi
de piese ale acestora şi de motoare ale
vehiculelor cu motor şi de piese ale acestora;
întreţinere şi reparare de transmisii manuale;
servicii de întreţinere a parbrizelor de
vehicule.

(210) M 2016 07218
(151) 26/10/2016
(732) S . C .
NAPOCA
TEHNO
GEARBOXES S.R.L., Str. Morii nr.
25, Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA
(540)

NAPOCA TEHNO GEARBOXES
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:180109; 180123;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Organizare de prezentări în scopuri
comerciale; informaţii şi asistenţă comercială
pentru consumatori; servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
informare a consumatorilor; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu
lubrifianţi; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu vehicule; servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul

˜˜˜˜˜˜˜
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clădiri; servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale; servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri industriale;
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
centre comerciale; servicii de consultanţă în
materie de planificare arhitecturală; servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spaţii de
birouri; proiectare şi dezvoltare de arhitectură
pentru hardware de calculator; servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri; proiectare şi dezvoltare de arhitectură
pentru software de calculator; servicii de
consultanţă şi informaţii despre arhitectura şi
infrastructura tehnologiei informaţiei; servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spaţii
pentru vânzare cu amănuntul.

(210) M 2016 07255
(151) 26/10/2016
(732) NASTASE DRAGOS GEORGIAN,
B-dul Mircea Cel Bătrân, nr. 10, bl.
H1, sc. A, et. 5, ap. 22, Jud.
Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA
(540)
ATELIER / D

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Arhitectură; design arhitectural;
consultanţă în arhitectură; servicii de
arhitectură; managementul proiectelor
arhitecturale; servicii arhitecturale pentru
întocmirea proiectelor arhitecturale;
consultanţă profesională privind arhitectura;
servicii de arhitectură pentru pregătire de
planuri arhitecturale; servicii de design
arhitectural; întocmire de rapoarte
arhitecturale; întocmirea de planuri
arhitecturale; realizarea de planuri
arhitecturale; servicii de planificare
arhitecturală; servicii de arhitectură de
interior; realizarea de rapoarte privind
arhitectura; întocmire de proiecte de
arhitectură; servicii de arhitectură şi inginerie;
design arhitectural pentru planificare urbană;
design arhitectural pentru decoraţiuni
interioare; design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare; testarea articolelor de
feronerie arhitecturale; servicii de arhitectură
privind dezvoltarea terenurilor; servicii de
design arhitectural pentru expoziţii; servicii
profesionale privind design-ul arhitectural;
servicii de planificare arhitecturală şi urbană;
servicii de arhitectură pentru proiectarea de

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07217
(151) 26/10/2016
(732) SONIWORLD APARATURA
MEDICALA S.R.L., Bdul. Nicolae
Grigorescu nr. 117-121, sc. B, parter,
ap. 43, camera 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07219
(151) 26/10/2016
(732) S.C. CASA ALBA S.R.L., Aleea
PrIvighetorilor nr. 31, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ECOMEDICAL
(591) Culori revendicate:roşu, turqoise
CA CASA ALBA

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:250110; 270501;
270504; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; administraţie
comercială.
43 Servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 07220
(151) 26/10/2016
(732) TODEA NICU-DORIN, Str.
Protopop Aurel Munteanu nr. 50,
Judeţul Cluj, , HUEDIN ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210)
(151)
(732)

(540)
(740)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2016 07221
26/10/2016
S.C. BOMBONIERA S.R.L., Calea
13 Septembrie, nr. 191, ap.2, sector 5,
, Bucuresti ROMANIA
WEIZMANN
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
COLUMNA
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;

lolly popsy
(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
mov, roz
(531) Clasificare Viena:050520; 080124;
270315; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Acadele ( dulciuri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07222
(151) 26/10/2016
(732) S.C. IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L., Str. Palas nr. 7A,
Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(210) M 2016 07223
(151) 26/10/2016
(732) S.C. PANICOM S.R.L., Str.
Rapsodiei nr. 15/1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)
Făină cu bună creştere

(540)
PALAS INIMA IAŞULUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
import-export, lanţ de magazine (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).
40 Prelucrarea materialelor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 07224
(151) 26/10/2016
(732) S.C. SIMPLU S.R.L., Str. Albatros,
nr. 21, Jud. Constanţa, , SAT
POIANA ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV
(540)

WINTER POWER

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(210) M 2016 07225
(151) 26/10/2016
(732) S.C. SIMPLU S.R.L., Str. Albatros,
nr. 21, Jud. Constanţa, , SAT
POIANA ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(531) Clasificare Viena:270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această

(540)
WINTER POWER

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
15
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compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (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; servicii de
import-export, lanţ de magazine (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).
40 Prelucrarea materialelor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 07226
(151) 26/10/2016
(732) S.C. SIMPLU S.R.L., Str. Albatros,
nr. 21, Jud. Constanţa, , SAT
POIANA ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV
(540)

SIMPLU

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:010105; 010523;
261325; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07227
(151) 26/10/2016
(732) S.C. SIMPLU S.R.L., Str. Albatros,
nr. 21, Jud. Constanţa, , SAT
POIANA ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(210) M 2016 07228
(151) 26/10/2016
(732) S.C. RHOLLES ANTIC S.R.L., Str.
Sânzieni nr. 2, bl. 30, sc. 1, et. 6, ap.
41, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
SIMPLU

Rholles Antic

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:170217; 261325;
270502; 270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale placate sau nu,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07229
(151) 26/10/2016
(732) S.C. RHOLLES ANTIC S.R.L., Str.
Sânzieni nr. 2, bl. 30, sc. 1, et. 6, ap.
41, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 07230
(151) 26/10/2016
(732) BARANGA SEBASTIAN, Str. Dr.
Ottoi Calin nr. 32, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

ZERRGER EXCLUSIVE WEDDING
RINGS

IPPON
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270514;

(531) Clasificare Viena:020101; 020108;
260514; 270501; 270511; 270514;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale placate sau nu,
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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organizare şi susţinere de seminarii; instruire;
furnizarea de publicaţii electronice.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale pentru satisfacerea de nevoi
individuale; cercetări juridice.

(210) M 2016 07231
(151) 26/10/2016
(732) P A R T I D U L
SOCIAL
DEMOCRAT, Str. Kiseleff nr. 10,
sector 1, 01146, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07232
(151) 26/10/2016
(732) P A R T I D U L
SOCIAL
DEMOCRAT, Str. Kiseleff nr. 10,
sector 1, 01146, BUCUREŞTI
ROMANIA

ÎNDRĂZNEŞTE SĂ CREZI ÎN
ROMÂNIA!

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru, negru, alb
(531) Clasificare Viena:240723; 250708;
270501; 270502; 290114;

ÎNDRĂZNEŞTE SĂ CREZI ÎN
ROMÂNIA!

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16 Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, ziare, reviste în scopul campaniilor
electorale.
35 Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media; gestiunea afacerilor comerciale.
36 Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41 Organizarea de mitinguri, întruniri,
congrese; organizarea de conferinţe;

(531) Clasificare Viena:250708; 260418;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16 Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, ziare, reviste în scopul campaniilor
electorale.
19
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35 Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media; gestiunea afacerilor comerciale.
36 Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41 Organizarea de mitinguri, întruniri,
congrese; organizarea de conferinţe;
organizare şi susţinere de seminarii; instruire;
furnizarea de publicaţii electronice.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale pentru satisfacerea de nevoi
individuale; cercetări juridice.

(210) M 2016 07233
(151) 26/10/2016
(732) REGISTRUL NAŢIONAL AL
DONATORILOR VOLUNTARI
DE
CELULE
STEM
HEMATOPOIETICE, Str.
Constantin Caracas nr. 2-8, clădirea B,
et. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Donează o şansă la viaţă!
(210) M 2016 07234
(151) 26/10/2016
(732) A R F I N S A
ARGENTINA
FINANCIERA S.A., Av. del
Libertador 498, piso 24, , Ciudad de
Buenos Aires ARGENTINA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, Bd.
Lacul Tei nr. 56, bl. 19, sc. B, ap. 52,
sector 2 Bucureşti

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(540)
BEMBERG

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri; vinuri spumante.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07235
(151) 26/10/2016
(732) REGISTRUL NAŢIONAL AL
DONATORILOR VOLUNTARI
DE
CELULE
STEM
HEMATOPOIETICE, Str.
Constantin Caracas nr. 2-8, clădirea B,
et. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 07236
(151) 26/10/2016
(732) A R F I N S A
ARGENTINA
FINANCIERA S.A., Av. del
Libertador 498, piso 24, , Ciudad de
Buenos Aires ARGENTINA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

(540)
BEMBERG ESTATE WINES

(591) Culori revendicate:albastru,
verde, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri; vinuri spumante.

mov,

(531) Clasificare Viena:260106; 261112;
290114;

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07237
(151) 26/10/2016
(732) A R F I N S A
ARGENTINA
FINANCIERA S.A., Av. del
Libertador 498, piso 24, , Ciudad de
Buenos Aires ARGENTINA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(210) M 2016 07238
(151) 26/10/2016
(732) A R F I N S A
ARGENTINA
FINANCIERA S.A., Av. del
Libertador 498, piso 24, , Ciudad de
Buenos Aires ARGENTINA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

(540)

BEMBERG ESTATE WINES LA
LINTERNA

BEMBERG ESTATE WINES PIONERO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri; vinuri spumante.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri; vinuri spumante.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07239
(151) 26/10/2016
(732) B R D G R O U P E S O C I E T E
GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 07240
(151) 26/10/2016
(732) GUG MARCEL, Str. Barbu
Ştefănescu Delavrancea, bl. A20, sc.
A, ap. 8, jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA

(540)

(540)
Miau. Miau tot ce vreau.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii, material publicitare (tipărituri),
imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare referitoare la produse de finanţare.
35 Publicitate; publicitate on-line;
administraţie de bunuri în domeniul financiar
bancar referitoare la produse de finanţare.
36 Asigurare şi finantare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar referitoare la produse de finanţare.

GORUN

(531) Clasificare Viena:261125; 270524;
270525;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; servicii de divertisment oferite
de o trupă muzicală; activităţi culturale;
servicii oferite de un studio de înregistrări;
organizare de întâlniri cu membrii şi/ sau
simpatizanţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07241
(151) 26/10/2016
(732) S.C. RASITAL S.R.L., Str. Şurii
Mici nr. 39A, judeţul Sibiu, 550137,
SIBIU ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(210) M 2016 07242
(151) 26/10/2016
(732) S.C. MAYGREEN S.R.L., Aleea
Callatis nr. 6, bl. A15, sc. C, et. 2, ap.
39, sect. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) E C O I N T E L L E C T C A B I N E T
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1, bl.
E 21, ap. 35, et. 6, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

(540)

zz

ARTIZANII pâine organică cu maia EST.
2015

(531) Clasificare Viena:261325; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, poşete.
25 Încălţăminte.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 18 şi 25 (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod; publicitate,
servicii de import-export pentru produsele din
clasa 18 şi 25.

(531) Clasificare Viena:020301; 020323;
020523; 020723; 270501; 270502;
270508;
(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, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe

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

şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07243
(151) 26/10/2016
(732) S.C. ELIT S.R.L., Str. Victoriei nr.
16, jud. Alba, 515600, CUGIR
ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07244
(151) 26/10/2016
(732) ELLUCHIAN VREJ MAGARDICI,
Str. Avram Iancu nr. 45-53, bl. L 102,
sc. B, ap. 17, jud. Constanţa, 900001,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

(540)

XEL

(531) Clasificare Viena:180121; 200701;
270501;

VIRSLI de BRAD
(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben,
negru, gri, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

(531) Clasificare Viena:130105; 250110;
260116; 260418; 270501; 270502;
290115;

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:020101; 020104;

(210) M 2016 07245
(151) 26/10/2016
(732) S.C. TINERVIS GROUP S.R.L.,
Calea Vitan nr. 58, ap. 9, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
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