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Cereri Mărci publicate în 27/11/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08284 20/11/2019 CARMEN-RAMONA VINTILA gipo

2 M 2019 08286 20/11/2019 DMT SMART INVEST SRL onlytrend

3 M 2019 08288 20/11/2019 INTERSTAR CHIM SA Topine

4 M 2019 08289 20/11/2019 IONEL SANDU grünhaus

5 M 2019 08290 20/11/2019 S.C ZYX PUBLISHING GROUP
SRL

lovedeco

6 M 2019 08291 20/11/2019 S.C ZYX PUBLISHING GROUP
SRL

SmartLiving

7 M 2019 08292 20/11/2019 LUCIAN-DANUT ISPAS KronColoR

8 M 2019 08293 20/11/2019 SC EUROCLAS SECURITY
SYSTEMS SRL

EUROCLAS SECURITY
SYSTEMS

9 M 2019 08294 20/11/2019 S.C. ULTIMATE LEADERSHIP
S.R.L.

Casa Ta IMOBILIARE

10 M 2019 08295 20/11/2019 S.C. DE MAR SPECIAL S.R.L. ELEGANT HOUSE

11 M 2019 08296 20/11/2019 OCTAVIAN-CONSTANTIN
TODERĂU

STRAŞNIC S

12 M 2019 08297 20/11/2019 WALMARK, A.S. Sinulan. Puterea naturii pentru o
respiraţie uşoară.

13 M 2019 08298 20/11/2019 UNIUNEA FEDERAŢIILOR
COLUMBOFILE DIN ROMÂNIA

Uniunea Națională Columbofilă
din România FONDAT 1937

14 M 2019 08299 20/11/2019 SERVILAR S.R.L. SPĂLĂTORIA HAVANA Conduci
curat, conduci fericit!

15 M 2019 08301 20/11/2019 SC RIVERGATE RATING
GROUP SRL

PARK AVENUE 96

16 M 2019 08302 20/11/2019 ADELINA CATINAS ETHEL Bucharest

17 M 2019 08303 20/11/2019 MARIUS COSTEL VLAD DK SPORTS MAN

18 M 2019 08304 20/11/2019 SC ALCA TOUR SRL CARMEN'S MANSION

19 M 2019 08305 20/11/2019 ASOCIATIA INTERLAN ASOCIAŢIA INTERLAN

20 M 2019 08306 20/11/2019 ALMA TIM DISTRIBUTION SRL VALENTIN VIN DE PLAISIR… À
PARTAGER

21 M 2019 08307 20/11/2019 DOCAMED CLINIC S.R.L. Minds that cure, hearts that care

22 M 2019 08308 20/11/2019 SC ROYAL COMPUTERS SRL SPACER

23 M 2019 08309 20/11/2019 24 TRUST DEALS SRL CLS BRANDS CLASS LUXURY
STYLE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 08310 20/11/2019 LERISCOM S.R.L. HEADEN garden of hair

25 M 2019 08311 20/11/2019 GABRIEL-SORIN IONESCU SUCEVEANCA-bunătăți
bucovinene

26 M 2019 08312 20/11/2019 EDUARD-BRIAN PETERMANN
ELENA-RAMONA FILIP

FIRE DE LUMINĂ

27 M 2019 08313 20/11/2019 VALENTIN LIVIU PANĂ
NICOLAE GIORGIAN
CORCODEL
ZLATEV DIMISLAV

Trakia

28 M 2019 08314 20/11/2019 SC ASCHIA DESIGN SRL AŞKIA

29 M 2019 08315 20/11/2019 DAN BALAN LANEXIM

30 M 2019 08316 20/11/2019 ADINA NEAG Chef To Go by Bucatele
Socăciței
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(210) M 2019 08284
(151) 20/11/2019
(732) CARMEN-RAMONA VINTILA,

STR. PREVEDERII NR. 6, BL.
D2, SC. 1, ET. 8, AP. 51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

gipo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.02

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

28. Unelte și accesorii pentru pescuit, incluzând:
mosoare, ață, undiță, bețe de undiță, sfori de
undiță, dispozitive de ghidare pentru sfoară de
undiță, mulinete, cârlige de undiță, lingurițe,
momeală, momeală artificială, coșuri pentru
pește, plute pentru undițe, greutăți (plumb) de
undiță, plasă (în formă de sac) pentru pescuit,
saci de pescuit, mănuși de pescuit, cutii/casete
pentru bețele de undiță și lăzi pentru uneltele de
pescuit.
35. Servicii de comerț cu articole și accesorii
de sport, pescuit sportiv, vânătoare și camping,
servicii de agenții de import-export în domeniile:
sport, pescuit sportiv, vânătoare și camping.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 08286
(151) 20/11/2019
(732) DMT SMART INVEST SRL,

DRUMUL ODAII NR. 24K, PARTER,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

onlytrend

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 08288
(151) 20/11/2019
(732) INTERSTAR CHIM SA, B-DUL

BASARABIA NR.256,SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 734411, ROMANIA

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

(540)

Topine
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(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 26.01.03;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, roșu, bleu,
alb

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2019 08289
(151) 20/11/2019
(732) IONEL SANDU, STR.

CASTANILOR NR. 33A, JUD.
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

grünhaus

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
07.01.08; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de

fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 08290
(151) 20/11/2019
(732) S.C ZYX PUBLISHING GROUP

SRL, STR. ION BREZOIANU
NR. 23-25, CONSTRUCŢIA C2,
CORP B, MEZANIN, BIROUL
B15, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

lovedeco

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

9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
electronice descărcabile sub forma de reviste,
publicaţii electronice înregistrate pe suport
computerizat.
16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice).
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globala de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicaţii electronice
descărcabile.
41. Publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, furnizarea de publicaţii electronice,
care nu pot fi descărcate: furnizarea de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicaţii dint-o reţea globală de calculatoare sau
de pe internet care pot fi consultate, publicare de
reviste pe internet, publicare şi reportaje (servicii
prestate de reporteri), educaţie, divertisment şi
sport.

───────

(210) M 2019 08291
(151) 20/11/2019
(732) S.C ZYX PUBLISHING GROUP

SRL, STR. ION BREZOIANU
NR. 23-25, CONSTRUCŢIA C2,
CORP B, MEZANIN, BIROUL
B15, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SmartLiving

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.10

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

9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
electronice descărcabile sub forma de reviste,
publicaţii electronice înregistrate pe suport
computerizat.
16. Publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice).
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globala de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicaţii electronice
descărcabile.

41. Publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, furnizarea de publicaţii electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizarea de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicaţii dint-o reţea globală de calculatoare sau
de pe internet care pot fi consultate, publicare de
reviste pe internet, publicare şi reportaje (servicii
prestate de reporteri), educaţie, divertisment şi
sport.

───────
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(210) M 2019 08292
(151) 20/11/2019
(732) LUCIAN-DANUT ISPAS, STR.

FILIP LAZAR NR. 12, BL. F1, SC.
1, AP. 11, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KronColoR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 26.11.12; 29.01.12; 01.15.15

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

clase:
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură

cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08293
(151) 20/11/2019
(732) SC EUROCLAS SECURITY

SYSTEMS SRL, STR. 1
DECEMBRIE 1918. BL. 10, AP. 1,
JUD. BUZAU, NEHOIU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

EUROCLAS
SECURITY SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.07;
24.01.15

(591) Culori revendicate:albastru deschis, gri
deschis, gri închis

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
45. Servicii judiciare, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2019 08294
(151) 20/11/2019
(732) S.C. ULTIMATE LEADERSHIP

S.R.L., SAT SARDU, SAT SARDU
I NR.84B, JUD. CLUJ, COMUNA
SINPAUL, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Casa Ta IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 26.01.16; 07.01.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, negru, gri,
alb

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08295
(151) 20/11/2019
(732) S.C. DE MAR SPECIAL S.R.L.,

STR. GARII NR. 731, SAT
HARMAN, JUD.BRASOV, COMUNA
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ELEGANT HOUSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 26.11.01;
07.01.24; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
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, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08296
(151) 20/11/2019
(732) OCTAVIAN-CONSTANTIN

TODERĂU, STR. VASILE
A.URECHIA NR. 2, BL. M7, ET.
4, AP. 12, JUD.IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

STRAŞNIC S

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate:maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
21. Tocătoare din lemn (ustensile de uz
casnic), ustensile de bucătărie, ustensile
pentru copt, ustensile de menaj, broşete
(ustensile de bucătărie), spatule (ustensile de
bucătărie), şpacluri (ustensile de bucătărie),
ustensile de zdrobit alimentele, site (ustensile
de menaj), forme (ustensile de bucătărie),
grătare (ustensile pentru gătit), ustensile de
gătit, neelectrice, suporturi pentru ustensile de
bucătărie, ustensile casnice şi de bucătărie,
grătare (ustensile de bucătărie neelectrice),
veselă (ustensile de uz casnic), ustensile de
bucătărie din silicon, răzătoare (ustensile de
uz casnic neelectrice), ustensile de bucătărie
pentru pregătirea grătarului, suporturi de farfurii
(ustensile de masă), prese de usturoi (ustensile
de bucătărie), linguri de amestecat (ustensile

de bucătărie), polonice (ustensile de menaj
sau de bucătărie), prese de tortilla, neelectrice
(ustensile de bucătărie), linguri pentru gătit şi
servit (ustensile de bucătărie), ustensile de
bucătărie, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi
lingurilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Livrare de mobilă, transport de mobilă.

───────

(210) M 2019 08297
(151) 20/11/2019
(732) WALMARK, A.S., OLDŘICHOVICE

44, REPUBLICA CEHĂ, TŘINEC,
739 61, CEHIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Sinulan. Puterea naturii

pentru o respiraţie uşoară.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, preparate cu vitamine,
minerale şi oligoelemente pentru consum uman
şi animal, produse igienice pentru medicină,
suplimente alimentare de uz medical, alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluşi,
suplimente dietetice pentru oameni şi animale,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, dezinfectanţi de uz
medical, produse medicinale pentru curăţarea
dinţilor, siropuri de uz farmaceutic, ceaiuri din
plante şi pentru uz medicinal, extracte din plante
medicinale, suplimente alimentare medicinale,
nutriţionale sau preparate alimentare dietetice de
uz medical folosite ca şi suplimente alimentare
zilnice sub formă de produse alimentare cu
preparare instantă sau de amestecuri separate,
alcătuite în special din lapte praf sau proteine
animale ori vegetale împreună cu vitamine sau
minerale sau oligominerale sau suplimente de
zahăr, preparate din proteine şi suplimente
nutritive de uz medical, produse alimentare
îmbogăţite cu vitamine şi minerale sub formă
de concentrate pentru uz medical, folosite
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ca suplimente nutriţionale, suplimente nutritive,
stimulente respiratorii, produse farmaceutice
pentru tratarea şi prevenirea bolilor respiratorii.
35. Publicitate în legătură cu preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi de
produse medicale, administrare de afaceri în
domeniul serviciilor de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru produse de îngrijire a
sănătăţii, produse pentru toaletă, suplimente
alimentare, răcoritoare, medicamente şi
produse farmaceutice, administrarea afacerilor,
servicii de funcţii administrative, administrare
comercială a drepturilor de licenţă pentru
bunurile şi serviciile terţilor, administrare
comercială sub forma comunicării de marketing
indirect prin intermediul reţelelor de socializare
on-line, blogurilor online, de asemenea prin
intermediul oricăror alte reţele electronice de
comunicare indirectă, informaţii comerciale şi
asistenţă comercială pentru consumatori, studii
de piaţă, consultanţă în managementul şi
organizarea afacerilor, informaţii pentru afaceri,
servicii de relaţii cu publicul, prezentare de
firme pe internet şi în alte medii, organizare
şi coordonare de evenimente publicitare, de
prezentări de firme şi de evenimente de
recrutare, inclusiv pe internet, planificare şi
proiectare de strategii publicitare, de prezentări
de firme şi de initiative de recrutare, organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi de promovare, publicarea şi servicii
de redactare de texte publicitare, publicitate
de televiziune, radio şi internet, crearea şi
distribuirea de anunţuri publicitare, ambele sub
formă de anunţuri pentru locuri de muncă
şi crearea unei identităţi corporative pentru
firmele din media, organizare, intermediere
şi coordonare de prezentări pentru târguri
comerciale, dezvoltare şi elaborare de concepte
de publicitate şi de promovare a vânzărilor,
coordonare de evenimente de informare cu
privire la probleme de afaceri profesionale
în domeniul sănătăţii, negocierea contractelor
cu farmacii, angrosişti, farmacii cooperative,
furnizori de servicii medicale şi de îngrijire,
case de îngrijire pentru persoanele în vârstă
şi casele de îngrijire medicală, contabilitate,
în special contabilitate cu privire la solicitarea
sănătăţii publice, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului cu privire la necesitatea
tratamentului şi gestionării bolilor care afectează
sănătatea şi gestionării bolilor menţionate,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare şi
sanitare şi produse medicale, servicii online
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi produse medicale, furnizarea unui ghid de

publicitate online care poate fi căutat în domeniul
produselor farmaceutice şi medicale, publicitate
în legătură cu produse farmaceutice pentru
tratarea bolilor respiratorii.

───────

(210) M 2019 08298
(151) 20/11/2019
(732) UNIUNEA FEDERAŢIILOR

COLUMBOFILE DIN ROMÂNIA,
STR. FĂGĂRAŞ NR.14, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010898,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACŞU
CARMEN AUGUSTINA,
STR.ROZELOR NR.12/3, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Uniunea Națională
Columbofilă din

România FONDAT 1937

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 01.17.25;
24.07.23; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu, portocaliu

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

31. Animale vii, hrană și băuturi pentru animale.
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 08299
(151) 20/11/2019
(732) SERVILAR S.R.L., COMUNA

SÎNTANDREI, STR. CĂPRIOAREI
NR. 3, JUD. BIHOR, SAT
SÎNTANDREI, BIHOR, ROMANIA

(540)

SPĂLĂTORIA HAVANA
Conduci curat, conduci fericit!

(531) Clasificare Viena: 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 18.01.09

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 7558
C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 08301
(151) 20/11/2019
(732) SC RIVERGATE RATING GROUP

SRL, SPLAIUL UNIRII NR. 64,
ET. 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PARK AVENUE 96

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.05.24

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

36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, servicii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, brokeraj de asigurari,
subscrierea asigurărilor, consultanță în asigurări,
informații în domeniul asigurărilor, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenție imobiliară,
activități de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, colectarea chiriilor,
evaluarea costurilor de reparație (evaluare
financiară).
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații, zidire, supravegherea construcției de
clădiri, etanșarea clădirilor / impermeabilizare
cladire, izolarea clădirilor, informații privind
construcția, consultanță în construcții, închiriere
echipamente de construcții, demolarea clădirilor,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
instalare și reparare de echipamente de
protecție împotriva inundațiilor, instalarea și
repararea elevatoarelor / instalarea și repararea
ascensoarelor, lucrări de instalație de apa și
canal, servicii pentru acoperișuri, construcția de
eșafodaje.

───────
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(210) M 2019 08302
(151) 20/11/2019
(732) ADELINA CATINAS, STR.

SOPORULUI 32, CLUJ NAPOCA,
CLUJ NAPOCA, RO, ROMANIA

(540)

ETHEL Bucharest

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:auriu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08303
(151) 20/11/2019
(732) MARIUS COSTEL VLAD, STR.

MOLDOVITA NR. 8, BL. EM5,
SC. B, ET. 2, AP. 32, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DK SPORTS MAN

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 08304
(151) 20/11/2019
(732) SC ALCA TOUR SRL, STR. TISEI

NR. 3, JUDEŢUL PRAHOVA,
SINAIA, 106100, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
CARMEN'S MANSION

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

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

───────

(210) M 2019 08305
(151) 20/11/2019
(732) ASOCIATIA INTERLAN, STR.

CEZAR BOLLIAC NR. 8, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030912, ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA INTERLAN

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#637999), mov (HEX#4e5476)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ electronic.
38. Servicii de comunicare prin internet,
comunicaţii electronice, servicii de telefonie prin
internet (VOIP-Voice Over Internet Protocol),
comunicare prin faxtomail, fax, scanare, e-plăţi.

───────
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(210) M 2019 08306
(151) 20/11/2019
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,

STR. GHEORGHE LAZĂR, NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
VALENTIN VIN DE

PLAISIR… À PARTAGER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri spumante.

───────

(210) M 2019 08307
(151) 20/11/2019
(732) DOCAMED CLINIC S.R.L., STR.

LEBEDEI NR. 11, CAMERA 1,
COMUNA CORBEANCA, JUDEŢ
ILFOV, SAT OSTRATU, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Minds that cure,
hearts that care

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2019 08308
(151) 20/11/2019
(732) SC ROYAL COMPUTERS SRL,

STR. GEN.IOAN CULCER NR.
32, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SPACER

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────
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(210) M 2019 08309
(151) 20/11/2019
(732) 24 TRUST DEALS SRL, STR.

CETĂŢII NR. 35, COMUNA
FRĂTEŞTI, JUDEŢ GIURGIU, SAT
REMUŞ, GIURGIU, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

CLS BRANDS CLASS
LUXURY STYLE

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 08310
(151) 20/11/2019
(732) LERISCOM S.R.L., SAT GILĂU

NR. 1308 B, JUDET CLUJ, GILĂU,
407310, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

HEADEN garden of hair

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 27.05.01;
27.05.17

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

26. Extensii de păr, păr uman, păr fals, păr
sintetic, meșe (de păr), ornamente pentru păr,
fileuri de păr, ondulatoare pentru păr altele
decât cele de mână, bucle de păr, meșe
pentru coafuri japoneze (kamishin), cocuri pentru
coafuri japoneze (mage), păr fals pentru coafuri
japoneze (kamoji), decorațiuni pentru păr, păr
artificial.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, consiliere cu privire
la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de administrare,
de publicitate, de marketing şi de promovare
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pentru saloane de coafură şi înfrumuseţare,
furnizarea de informații despre produse de larg
consum, și anume cu privire la cosmetice,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare.
41. Educaţie, instruire, instruire în domeniul
coafurii şi a înfrumuseţării, seminarii de
pregătire în tehnicile de coafură, manichiură,
pedichiură şi machiaj, demonstrații cu produse
de coafat şi de înfrumuseţare în scopuri de
instruire, organizarea şi susţinerea de traininguri,
conferinţe, seminarii, evenimente în domeniul
îngrijirii şi înfrumuseţării, programe de educaţie şi
formare profesională pentru coafură, cosmetică,
manichiură, frizerie.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane sau animale,
servicii de salon de bronzare prin pulverizare,
servicii de salon de coafor pentru femei,
analiză cosmetică, aplicare de produse
cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, saloane de coafură,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță cu privire la frumusețe, consiliere
în domeniul înfrumusețării, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, epilat cu ceară, furnizare
de informații despre coafarea părului, furnizare
de instalații de solariu, implantarea părului,
închiriere de aparate pentru coafarea părului,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și
a frumuseții la oameni, îngrijirea estetică a
picioarelor, îngrijiri de igienă și frumusețe, îngrijiri
de igienă pentru oameni, manichiură, masaj,
ondularea părului, saloane de îngrijire pentru
animale de companie, saloane de îngrijire a
pielii, saloane de frumusețe, saloane de coafură,
saloane de bronzare, refacerea părului, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii de artă corporală,
servicii de bărbierie, servicii de bronzare în
scopuri cosmetice (pentru oameni), servicii de
coafare a părului, servicii de coafor, servicii de
coafor de lux, servicii de coafor pentru bărbați,
servicii de coafor pentru copii, servicii de coafură
canină, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, servicii de consultanță privind

machiajul oferite online, servicii de consultanță
în domeniul machiajului, servicii de consultanță
în materie de îngrijire a frumuseții, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la îngrijirea pielii, servicii de conturare
a sprâncenelor, servicii de cosmetică, servicii
de epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de epilare cu laser, servicii de epilare
a sprâncenelor cu ață, servicii de epilare,
servicii de frizerie, servicii de frizerie pentru
bărbați, servicii de frumusețe oferite de un
centru spa, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de igienă și înfrumusețare pentru
animale, servicii de împletire a părului, servicii
de îndepărtare permanentă și reducere a părului,
servicii de îndreptat părul, servicii de îngrijire a
frumuseții, servicii de îngrijire a unghiilor, servicii
de masaj la picioare, servicii de manichiură,
servicii de manichiură și de pedichiură, servicii
de machiaj, servicii de machiaj cosmetic, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
profesional, servicii de pedichiură, servicii de
ondulare a părului, servicii de piercing corporal,
servicii de tatuare a sprâncenelor, servicii
de vopsire a genelor, servicii de vopsire a
sprâncenelor, servicii de vopsit de șuvițe de
păr, servicii de tratamente de înfrumusețare,în
special pentru gene, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii oferite de saloane de
bronzat și de solarii, servicii pentru extensii
de gene, servicii pentru îngrijirea feței, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea părului,
servicii prestate de saloane de frumusețe
pentru animale de companie, servicii prestate
de saloane de manichiură, servicii personale
de epilare, servicii pentru vopsirea părului,
servicii de solar, tatuaje, tratament pentru păr,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru păr, tratamente cosmetice
pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, saloane de tatuaj.

───────
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(210) M 2019 08311
(151) 20/11/2019
(732) GABRIEL-SORIN IONESCU, STR.

NICOLAE TITULESCU NR. 56,
JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
SUCEVEANCA-

bunătăți bucovinene
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08312
(151) 20/11/2019
(732) EDUARD-BRIAN PETERMANN,

STR. CONSTRUCTORILOR
NR. 10, BL. Z4, SC. B, AP. 10,
JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA
ELENA-RAMONA FILIP, STR.
IZVOARELE NR. 1, JUDETUL
GIURGIU, IZVOARELE, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

FIRE DE LUMINĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

11. Lumini electrice pentru decorațiuni festive.
42. Decoratiuni interioare.

───────

(210) M 2019 08313
(151) 20/11/2019
(732) VALENTIN LIVIU PANĂ, BD.

TIMIŞOARA NR. 63, BL. OD8,
SC. 4, AP. 148, SECTOR 6,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NICOLAE GIORGIAN CORCODEL,
STR. INDUSTRIEI NR. 95, BL. 6A,
SC. B, ET. 1, AP. 26, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA
ZLATEV DIMISLAV, ORAS
YAMBOL NR. 18, ET. 5, AN. 83
BULGARIA, YAMBOL, BULGARIA

(540)
Trakia

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri
şi grăsimi
alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte
preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2019 08314
(151) 20/11/2019
(732) SC ASCHIA DESIGN SRL,

STR. VINTILA MIHAILESCU
NR. 12, BL. 79, AP. 53, SECTOR
6, BUCURESTI, 060397,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AŞKIA

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

clase:
20. Mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2019 08315
(151) 20/11/2019
(732) DAN BALAN, BD. BASARABIA

NR. 55, BL. M 22, SC. C, AP.
61, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LANEXIM

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

27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2019 08316
(151) 20/11/2019
(732) ADINA NEAG, ALE. LIVEZII NR.

4, JUDETUL BRASOV, FĂGĂRAŞ,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. GRIVIŢA NR.37E, OTOPENI,
067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

Chef To Go by
Bucatele Socăciței

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
02.09.12; 09.07.19

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

29. Carne, pate de ficat, pateu de ficat de
gâscă, pateuri pe bază de carne, alimente gătite,
constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
babicuri, aripioare de pui, bacon, caltaboș,
cârnați, aspic de carne, carne afumată, carne
ambalată, carne conservată, conserve de carne,
cotlete de
porc, crochete de pui, cruste de bacon, ficat, file
de porc, file din piept de pui, fripturi, gustări pe
bază
de carne, hamburgeri, jambon, jumări de porc,
mezeluri, mâncăruri preparate pe bază de
carne, pastramă, salam, sarmale, şuncă, tocane
(alimente), jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume,
antreuri pe bază de legume, cipsuri din fructe,
ciuperci conservate, ciuperci comestibile uscate,
ciuperci,
preparate, compot de mere, concentrat de roșii,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
concentrate
din suc de legume pentru alimente, conserve
cu legume, conserve de fructe, conserve de
legume,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/11/2019

conserve și murături, deserturi pe bază de fructe,
extracte din legume pentru gătit, extracte din
legume
pentru gătit (sucuri), extracte vegetale pentru
alimente, fructe coapte, fructe conservate, jeleuri
de fructe, fructe de pădure, conservate, fructe
feliate, fructe feliate la borcan, fructe feliate, la
conservă, fructe
la borcan, fructe preparate, fructe în conservă,
ghiveci, legume amestecate, legume congelate,
legume
conservate, legume conservate în ulei, legume
decojite, legume feliate, la conservă, legume
gătite,
legume în conservă, legume procesate,
leguminoase conservate, leguminoase
prelucrate, leguminoase
uscate, mâncăruri cu legume preparate,
mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mezeluri
vegetariene, pastă cu usturoi, pateu vegetal,
piure de legume, piure de ciuperci, piure de
cartofi instant,
piureuri de fructe, produse din legume preparate,
produse din fructe uscate, pulpă de fructe, suc
de roșii pentru gătit, roșii, preparate, rulouri de
fructe, salate aperitiv, salate cu carne de pasăre,
salată de
pui, salate de fructe, salate de legume, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la
gătit,
tocană, tocătură din fructe, umpluturi de fructe
pentru plăcinte, umpluturi pe bază de fructe
pentru plăcinte, umpluturi pe bază de fructe
pentru prăjituri și tarte, usturoi conservat.
41. Administrare (organizare) de competiții,
administrare (organizare) de concursuri,
consultanță privind
organizarea de competiții culinare, organizare de
cicluri de conferințe, organizare de competiții
educative, organizare de seminarii, organizare
de seminarii referitoare la instruire, organizare de
seminarii
în domeniul afacerilor, organizare de seminarii
și conferințe, organizare și coordonare de
competiții
(educație sau divertisment), organizare și
coordonare de seminarii și ateliere de lucru
(instruire),
organizarea de competiții, organizarea
de demonstrații în scopuri educaționale,
organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizarea și
conducerea de seminarii, planificare de prelegeri
în scopuri
educaționale, realizare, coordonare și
organizare de ateliere de lucru (instruire),
realizare, coordonare și

organizare de seminarii, servicii de consultanță
în domeniul competițiilor culinare, editare de
publicații,
furnizare de publicații electronice, furnizare de
publicații on-line, publicare de anuare, publicare
de broșuri, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cataloage,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
și reviste, publicare de materiale didactice,
publicare de
reviste, publicare de recenzii, publicare de
texte educative, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, servicii de publicare on-line.
43. Servicii de bufet salate, servicii de cantine,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă
, furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, informații și consiliere cu
privire
la prepararea de mâncăruri, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese
la hoteluri, pizzerii, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante (servirea
mesei), restaurante cu autoservire, restaurante
de delicatese, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi),
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncăruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de
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restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant și bar,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii de
terasă berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii
prestate de cluburi de noapte (furnizare de
produse alimentare), servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servicii oferite de snack-
baruri.

───────


