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Cereri Mărci publicate în 28/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07460 21/10/2019 LAROPHARM SRL ALINDOR

2 M 2019 07478 21/10/2019 UTI SERVICII ŞI MENTENANTA
S.A

Ropcs ROMANIAN PORT
COMMUNITY SYSTEM

3 M 2019 07479 21/10/2019 SC NAPTANA SRL KPARTS

4 M 2019 07480 21/10/2019 SC SERE TRANSILVANIA SRL CARPORT

5 M 2019 07481 21/10/2019 SC HOLLY-WOOD SRL Cămara Străveche

6 M 2019 07482 21/10/2019 CRISTINA-ALINA RATIU
ROBERT-ALIN RATIU

ORANJOLLIE PROFESSIONAL

7 M 2019 07483 21/10/2019 BARBARA COSMETIC SRL eva lash

8 M 2019 07484 21/10/2019 S.C. TEAM FRESH HORECA
S.R.L.

flavours

9 M 2019 07485 21/10/2019 Societatea BIOFARM S.A. BIOFARM. BINELE DE A TRĂI
MAI BINE

10 M 2019 07486 21/10/2019 FEDERATIA HIPICA ROMANA Federaţia Hipică Română

11 M 2019 07487 21/10/2019 CRISTIAN PREDIE BLACK & YELLOW GYM

12 M 2019 07488 21/10/2019 Maria Maxim Picătura de Sănătate

13 M 2019 07489 21/10/2019 GLOBAL PET TRADE SRL DARA

14 M 2019 07490 21/10/2019 GLOBAL PET TRADE SRL DONDO

15 M 2019 07491 21/10/2019 RGM PICKME MARKET SRL Aramal

16 M 2019 07492 21/10/2019 SANADOR SRL SANADOR

17 M 2019 07493 21/10/2019 SANADOR SRL Academia de Senologie
SANADOR

18 M 2019 07494 21/10/2019 SC RCS & RDS SA HAI SA VEZI!

19 M 2019 07495 21/10/2019 SC RCS & RDS SA Digi Mobil 5G

20 M 2019 07496 21/10/2019 S.C. COTNARI S.A COTNARI CAPITALA VINULUI
ROMÂNESC

21 M 2019 07497 21/10/2019 ROBERT IONUT ILIE BOLT PIZZA

22 M 2019 07498 21/10/2019 SC MEIA CALZE SRL Pressio

23 M 2019 07499 21/10/2019 LIDAS SRL SCÂNDURICĂ

24 M 2019 07500 21/10/2019 LIDAS SRL PLĂCINTĂ DOBROGEANĂ

25 M 2019 07501 21/10/2019 COSTAN MARIAN-DANIEL DANCOS

26 M 2019 07502 21/10/2019 SC SUNLIGHTS TRADE SRL GAMA Lux
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(210) M 2019 07460
(151) 21/10/2019
(732) LAROPHARM SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 154A, JUD
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ALINDOR

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare, produse igienice
pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2019 07478
(151) 21/10/2019
(732) UTI SERVICII ŞI MENTENANTA

S.A, SOS. OLTENITEI NR. 107
A, CORP C1, ET. 4, CAMERA
11, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 126-130, BL. 8, AP. 50,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010577

(540)

Ropcs ROMANIAN PORT
COMMUNITY SYSTEM

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
26.04.16; 24.07.01; 24.11.07

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, rosu, galben

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

9. Echipament şi accesorii pentru procesarea
datelor, software pentru procesarea, căutarea,
stocarea, comprimarea şi extragerea,
recuperarea, gestionarea şi arhivarea datelor
şi pentru automatizarea arhivării datelor
hardware aferent, software pentru crearea
de baze de date consultabile şi prelucrarea
datelor de comunicare, baze şi fişiere de
date computerizate, înregistrate, interactive,
software pentru administrarea de date şi
de fişiere pentru baze de date şi pentru
administrarea bazelor de date, software pentru
sincronizare de baze de date, software pentru
prelucrarea şi diseminarea şi transmisia datelor
de localizare, software pentru planificarea
resurselor, software de management, software
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pentru managementul relaţiilor cu clienţii
( CRM), software pentru sisteme informatice
de management (MIS), aparate de criptare
digitală, software de utilităţi, software pentru
securitate şi criptografie, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
securitatea reţelelor şi dispozitivelor, dispozitive
şi suporturi pentru stocarea de date, aparate
de securitate pentru procesarea semnalelor
şi a datelor, dispozitive pentru siguranţă,
securitate, acces, protecţie şi de semnalizare,
aparate de avertizare de securitate, reţele
de date şi de calculatoare şi echipamente
pentru comunicarea de date, dispozitive pentru
interconectarea reţelelor locale, dispozitive de
schimb de date, software pentru monitorizarea,
controlul şi derularea de operaţiuni în lumea
fizica (de exemplu porturi), software pentru
sisteme de informaţii geografice (GIS), software
pentru gestiunea documentelor şi a proiectelor
şi automatizarea arhivării, software folosit
ca interfaţă de programare a aplicaţiilor
(API), dispozitive de interfaţă, software
pentru un sistem informatic integrat dedicat
managementului activităţii şi fluxului de informaţii
pe platforma unui port naval (PCS), software
pentru gestionarea performanţei economice a
comunităţii portuare.
35. Managementul afacerilor în general şi
al resurselor umane ale unei comunităţi
portuare navale în special, organizarea şi
managementul afacerilor, inclusiv administrarea
personalului, consultanţă şi informaţii privind
managementul afacerilor comerciale, asistenţă
în materie de management pentru promovare,
servicii de management, consultanţă şi asistenţă
în prelucrarea datelor în afaceri şi în
special în domeniul tehnologiei informaţiilor,
managementul afacerilor cu flote de transport
(pentru terţi), asistenţă şi consultaţii în legatură
cu organizarea şi managementul afacerilor şi
administrarea personalului, furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relaţiilor cu clienţii, servicii de consultanţă
în materie de organizare şi management al
afacerilor, asistenţă în management, afaceri
şi servicii administrative, managementul şi
administrarea afacerilor, al proiectelor de afaceri,
al resurselor umane, de personal, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
managementul relaţiei cu clienţii, al activităţilor
comerciale, al companiilor, managementul
computerizat de birouri, managementul
computerizat al documentelor, managementul
computerizat de inventar, managementul
computerizat al afacerilor, analiza sistemelor
de management, furnizare de informaţii
computerizate privind managementul afacerilor,

arhivarea documentelor sau a dispozitivelor
de stocare electronică, colectarea de informaţii
privind personalul, servicii de colectare,
transcriere, analiză, prelucrare, compilare,
verificare şi recuperare de date, prelucrarea
automată de date, prelucrarea administrativă de
date, servicii de gestionare de date economice
şi de înregistrare de date statistice, servicii de
evidenţă computerizată a registrelor contabile şi
a personalui, servicii de localizare şi control a
stocurilor în baze de date, servicii de actualizare
şi întreţinere a datelor din bazele de date, servicii
de prelucrarea de date în domeniul întocmirii
statelor de salarii, monitorizarea fluxului de
date cu privire la implementarea şi utilizarea
infrastructurilor portuare, compilare şi analiză de
informaţii şi date cu privire la managementul
unui sistem informatic integrat dedicat activităţii
pe platforma unui port naval (PCS) în vederea
armonizării cu normele europene, servicii de
gestionare a datelor.
36. Servicii de consultanţă privind finanţarea
lucrărilor de proiecte de infrastructură a
tehnologiei informaţiei şi a implementării
acesteia, management financiar şi planificare
financiară ale unei comunităţi portuare,
monitorizarea continuă şi în timp real de portofolii
şi activităţi economice din comunitatea portuară,
servicii de date şi baze de date financiare
computerizate şi de colectare şi furnizare de
informaţii financiare referitoare la o platforma
navală, servicii de informare, consiliere şi
consultanţă economică, gestionarea informaţiilor
despre patrimoniul unei comunităţi portuare,
servicii de gestionare şi analiză a informaţiilor
financiare.
37. Servicii de instalare, reparaţii şi întreţinere
de reţele de calculatoare şi de reţele de
comunicaţii electronice şi de date, instalare de
instrumente, aparate de reţele de comunicaţii,
actualizare de hardware de reţele de
calculatoare şi comunicaţii de date, întretinere
şi reparare de reţele, de aparate şi de
instrumente de comunicaţii de date, instalare
şi întreţinere de hardware pentru reţele de
calculatoare comunicaţii de date, servicii de
instalare, întreţinere şi reparare de echipamente
pentru reţele de calculatoare, date şi pentru
tehnologia informaţiei, instalare de sisteme de
gestionare a traficului.
38. Exploatarea reţelelor de comunicaţii de date
locale, dintr-o platformă portuară, comunicarea
cu terminale de computer şi acces la internet,
servicii de difuzare, comunicare şi acces date
şi de transmisii de date, servicii ISDN într-o
reţea cu servicii digitale integrate, servicii de
interconexiune între bănci de date (comunicare),
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furnizarea conexiunilor de comunicaţii la o reţea
informatică, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, transmitere electronică de
imagini, fotografii, imagini grafice şi ilustraţii
într-o reţea informatică globală şi servicii de
transmisie securizată de date, sunete şi imagini
asistată de calculator, servicii de schimb de date
electronice în special în arealul portuar naval în
vederea schimbului automat de date şi a validării
acestora, schimb electronic de date stocate în
baze de date accesibile prin intermediul reţelelor
de calculatoare, telecomunicaţii şi reţele de
date locale dintr-o platformă portuară, servicii
de comunicaţii pentru schimbul de date în
format electronic, servicii de comunicare de
date care pot fi accesate cu parole, servicii
de transmisie şi recepţie a datelor cu ajutorul
mijloacelor de telecomunicaţii, furnizare de
instalaţii de comunicare pentru schimbul de date
electronice şi pe cale electronică, furnizarea
accesului la date într-o reţea de calculatoare,
furnizare de conexiuni de (tele) comunicaţii
pentru centre de date, furnizarea accesului
la informaţii prin intermediul reţelelor de date,
furnizarea informaţiilor prin transfer automat de
date, transfer de date fără fir pein protocoale de
aplicatii WAP, furnizarea accesului utilizatorilor
la programe informatice din reţelele de date,
furnizarea accesului la date sau documente
stocate în format electronic în fişiere centrale
pentru consultare de la distanţă, servicii de
schimb de date electronice, securizate, cu
alte sisteme informatice şi/ sau aplicaţii IT
sau aplicaţii de transport naval utilizate în
comunitatea portuară de către parţile interesate.
39. Servicii pentru organizarea transportului
naval, localizare şi urmărire de transporturi
cu nave, servicii de rezervare şi organizarea
accesului auto sau de persoane pe platforma
portuară, servicii de transport naval, furnizare de
informaţii cu privire la plecarile şi sosirile navelor,
servicii de consultare a orarelor de calătorie
şi furnizarea de informaţii şi date cu privire la
orarele plecărilor şi sosirilor navelor şi cu privire
la pasageri, furnizarea de date privind metodele
de transport, stabilire de rute pentru vehicule prin
calculator în reţele de date.
42. Servicii IT, servicii de consultanţă în
materie de tehnologie a informaţiei (IT), servicii
pentru securitatea datelor, consultanţă şi analiză
cu privire la securitatea datelor, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, servicii de securitate a datelor
[paravane de protecţie (firewall)], proiectare şi
dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice, gestionarea serviciilor informatice

(ITSM), servicii de securitate, protecţie şi
reconstituire IT, servicii de asigurare de
informaţii IT, managementul proiectelor IT,
servicii IT în legatură cu stocarea electronică
de date, servicii de duplicare, codificare,
decodificare, compresie, conversie şi criptare,
transfer, back-up, decodificare, analiză, stocare
şi descarcare de date, proiectare şi dezvoltare
de software şi servicii de recuperare a datelor,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice şi managementul proiectelor IT,
servicii de stocare electronică pentru arhivare
de date electronice şi baze de date, proiectare
şi dezvoltare de sisteme informaţionale
în domeniul managementului, proiectarea,
dezvoltarea şi implementarea de software
de şi în reţele, monitorizarea sistemelor
de reţele, servicii de proiectare referitoare
la procesoarea de date şi sisteme de
prelucrare, servicii de certificare şi autentificare
a datelor, managementul proiectelor informatice
în domeniul drocesării electronice a datelor
(EDP), proiectare şi dezvoltare de software
pentru baze de date, prelucrarea datelor,
gestionarea şi managementul acestora, software
pentru managementul lanţului de aprovizionare,
proiectare şi dezvoltare de software pentru
logistică, pentru managementul lanţului de
aprovizionare şi pentru portaluri de e-business,
programare de software pentru procesarea
datelor electronice (EDP), managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor, proiectare, dezvoltare,
implementare şi închiriere de software de
calculator pentru identificarea şi citirea unor
fluxuri de date şi a factorilor care le
influenţează, proiectarea şi întreţinerea bazelor
de date, servicii de inginerie referitoare la
prelucrarea automată de date, proiectare şi
dezvoltare de software şi consultanţă şi
informaţii despre arhitectură, infrastructură şi
implementarea tehnologiei informaţiei în special
în arealul portuar, proiectare de programe şi
sisteme de generare, introducere, prelucrare
şi de stocare a datelor, proiectarea de
aparate de prelucrare a datelor, conversia
de date în informaţii electronice, crearea,
editarea, managementul şi întreţinerea de hărţi
GIS prin colectarea şi gestionarea datelor
referitoare la elementele de infrastructură şi
suprastructură şi convertirea acestora în format
acceptat INSPIR, elaborarea de hărţi în format
digital, crearea, editarea şi întreţinerea de
hărti GPS, colectarea de informaţii privind
mediul, informaţii meteorologice, seismologice,
maritime, oceanografice şi gestionare acestora
în baze de date convertibile, monitorizare de
sisteme informatice pentru detectarea accesului
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neautorizat sau încălcării securităţii datelor,
elaborare de rapoarte tehnice, întocmire şi
furnizare de rapoarte referitoare la informatică
şi programe de calculator, elaborare de
programe de calculator pentru analize şi rapoarte
comerciale, asigurarea utilizării temporare
de software nedescărcabil pentru analiza
datelor financiare şi pentru întocmirea de
rapoarte, furnizarea de software în vederea
contorizării inteligente (smart metering) şi
prelucrării automate a indexurilor transmiterii
acestora pe platforma comunităţii portuare,
proiectare, instalare, întreţinere de software
pentru monitorizarea şi gestionarea de permise
şi / carduri, jetoanelor, token-urilor de acces
şi a dispozitivelor cu GPS încorporat, servicii
de gestionare a datelor, software pentru
gestionarea inventarului
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
închirierea de aparatură de securitate, controlul
de securitate al bagajelor şi persoanelor, marcaj
de securitate pentru bunuri, consultanţă în
materie de securitate, marcaj de securitate
a documentelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietăţii, persoanelor şi a bunurilor,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
servicii de siguranţă, salvare, securitate şi
control, servicii de monitorizare electronică în
scopuri de securitate, monitorizarea sistemelor
de securitate, a avertizoarelor de incendiu şi a
alarmelor

───────

(210) M 2019 07479
(151) 21/10/2019
(732) SC NAPTANA SRL, B-DUL

TRANDAFIRILOR NR. 60,
JUDETUL DAMBOVITA,
PUCIOASA, 135400, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

KPARTS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastr, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Rezervoare de ulei (piese pentru
autovehicule).
12. Dispozitive adaptate de fixare a pieselor de
automobile de caroseria automobilelor, bielete
(piese auto).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la piese pentru automobile.

───────
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(210) M 2019 07480
(151) 21/10/2019
(732) SC SERE TRANSILVANIA SRL,

SAT VÂLCELE NR. 355 A, JUD.
CLUJ, COM. FELEACU, 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)
CARPORT

(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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse 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).

───────

(210) M 2019 07481
(151) 21/10/2019
(732) SC HOLLY-WOOD SRL, SAT

SEMLAC NR. 739, JUD. ARAD,
COM. SEMLAC, ARAD, ROMANIA

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

(540)
Cămara Străveche

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

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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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).

───────
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(210) M 2019 07482
(151) 21/10/2019
(732) CRISTINA-ALINA RATIU, JUD.

ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
ROBERT-ALIN RATIU, STR.
MARIA CUNTAN NR. 3, BL. S44,
SC. 2, ET. 1, AP. 35, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ORANJOLLIE PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 26.11.13; 26.01.01

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 abraziv
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 07483
(151) 21/10/2019
(732) BARBARA COSMETIC SRL, B-

DUL LACUL TEI NR. 113, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
ROMANIA

(540)

eva lash

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.13; 02.09.04; 26.01.01; 26.01.18

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07484
(151) 21/10/2019
(732) S.C. TEAM FRESH HORECA

S.R.L., STR. MASINA DE PAINE
NR. 20, BL. OD37, SC. 3, ET. 6,
AP. 115, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

flavours

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, albastru, mov,
portocaliu, galben, roşu, gri

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

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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 219 C),
alb
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seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07485
(151) 21/10/2019
(732) Societatea BIOFARM S.A., STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BIOFARM. BINELE

DE A TRĂI MAI BINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esenţiale (aromatice), spray-uri
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice, preparate cosmetice pentru copii,
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
uleiuri esenţiale de lemn de cedru, uleiuri
esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de citron,
esenţe eterice, uleiuri esenţiale / uleiuri eterice,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant.
5. Preparate pentru tratarea acneei, plasturi
adezivi / leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale/leucoplasturi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
anestezice, analgezice, preparate anti-urice,
loţiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
antibiotice, antiseptice, pilule pentru suprimarea
apetitului, bandaje pentru pansament, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de
baie pentru scopuri medicale, biocide, preparate
bronhodilatatoare, bomboană medicinală,
bomboană pentru scopuri medicale, guma
de mestecat pentru scopuri medicale, ulei
din ficat de cod, comprese, soluţii pentru
lentilele de contact / soluţii pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, remedii pentru

bătături, depurative, preparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, dezinfectanţi,
pansamente medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, febrifuge, alimente pentru
bebeluşi, unguent pentru degerături de uz
farmaceutic, fungicide, tifon pentru pansamente,
germicide, suplimente dietetice pe bază
de glucoză, preparate pentru hemoroizi,
imunostimulante, laxative, lecitină pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, suplimente dietetice
pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de in,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, paste
de dinţi medicamentoase, uleiuri medicinale,
băuturi medicinale, preparate medicinale
pentru creşterea părului, medicamente pentru
ameliorarea constipaţiei, medicamente de uz
uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, apă de gură pentru scopuri medicale,
suplimente nutritive, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la
fumat, plasturi cu nicotină pentru utilizare ca
adjuvant în renunţarea la fumat, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreţii, produse farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de polen, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, purgative / laxative, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, suplimente dietetice pe bază de
lăptişor de matcă, sedative / tranchilizante,
pastile de slăbit, soporifice, steroizi, preparate
stiptice, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, apă termală,
tonice (medicamente), preparate pentru tratarea
arsurilor, loţiuni pentru spălături vaginale de uz
medical, vermifuge / antihelmintice, preparate
pentru distrugerea paraziţilor, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
suplimente dietetice pe bază de germeni de
grâu, suplimente dietetice pe bază de drojdie.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
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de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07486
(151) 21/10/2019
(732) FEDERATIA HIPICA ROMANA,

STR. BUCURESTI-TARGOVISTE
NR. 39, BL. R8, SC. A, AP. 16, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Federaţia Hipică Română

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 02.01.20;
02.01.21; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis, roşu,
galben, albastru

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07487
(151) 21/10/2019
(732) CRISTIAN PREDIE, STR.

FOISORULUI NR. 8A, ET. 1, AP. 1,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031178,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BLACK & YELLOW GYM

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07488
(151) 21/10/2019
(732) Maria Maxim, STR. VALEA AURIE

NR. 11, ET. 2, AP. 48, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550024, SIBIU, ROMANIA

(540)

Picătura de Sănătate

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu (R255 G229
B0), mov (R125 G86 B164), alb

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

35. Servicii de comenzi online.
44. Consiliere în materie de sănătate.

───────

(210) M 2019 07489
(151) 21/10/2019
(732) GLOBAL PET TRADE SRL

, CALEA GIULESTI NR. 333,
CLADIREA C14, CAM. NR.
41, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, 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)
DARA

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
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plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2019 07490
(151) 21/10/2019
(732) GLOBAL PET TRADE SRL

, CALEA GIULESTI NR. 333,
CLADIREA C14, CAM. NR.
41, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, 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)
DONDO

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

───────

(210) M 2019 07491
(151) 21/10/2019
(732) RGM PICKME MARKET SRL, STR.

G-RAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 6, AP. 3, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, 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)

Aramal

(531) Clasificare Viena: 02.07.02; 01.03.06;
01.03.12; 27.05.01; 29.01.14

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

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
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───────

(210) M 2019 07492
(151) 21/10/2019
(732) SANADOR SRL , STR. DR. IACOB

FELIX NR. 32, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SANADOR

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
541C), alb

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
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 07493
(151) 21/10/2019
(732) SANADOR SRL , STR. DR. IACOB

FELIX NR. 32, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Academia de
Senologie SANADOR

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 24.13.25;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
541C), alb

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
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 07494
(151) 21/10/2019
(732) SC RCS & RDS SA, STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, CLĂDIREA
FORUM 2000, FAZA I, ET. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050557,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HAI SA VEZI!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07495
(151) 21/10/2019
(732) SC RCS & RDS SA, STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, CLĂDIREA
FORUM 2000, FAZA I, ET. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050557,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Digi Mobil 5G

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.07.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (RGB
0-166-255, 0-87-186, 5-0-84)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 07496
(151) 21/10/2019
(732) S.C. COTNARI S.A, JUD. IASI,

COD 707120, COTNARI, IAȘI,
ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA S.R.L. ,
STR. ROMANICIERILOR NR. 5, BL.
C 14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)

COTNARI CAPITALA
VINULUI ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.01; 24.09.02; 26.01.04; 26.11.03

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────
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(210) M 2019 07497
(151) 21/10/2019
(732) ROBERT IONUT ILIE, STR.

NOVACI NR. 1, BL. S15, SC. 2,
AP. 48, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOLT PIZZA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.12; 01.15.03; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 07498
(151) 21/10/2019
(732) SC MEIA CALZE SRL, STR. 0 NR.

856, SAT SCHELA, JUD. GALAȚI,
COMUNA SCHELA, 807265,
GALAȚI, ROMANIA

(740) Cabinet de Avocat "dr. Pantea
Cezar Marius", STR. CALEA
CALARASI NR. 176, BL.59, SC. A,
AP. 29, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030628, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pressio

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
02.09.19

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

clase:
10. Ciorapi ortopedici, ciorapi elastici
compresivi, ciorapi profilactici, ciorapi medicali,
ciorapi de compresie, ciorapi pentru limfedem,
ciorapi medicali compresivi, ciorapi pentru
varice, ciorapi elastici (chirurgie), ciorapi
medicali de susținere, ciorapi pentru scopuri
terapeutice, ciorapi de damă (chirurgicali),
ciorapi medicinali pentru susținere, ciorapi
cu compresie graduală, ciorapi medicali
cu compresie descrescătoare, ciorapi pentru
persoane cu diabet, ciorapi medicali de uz
terapeutic, ciorapi elastici de uz medical, ciorapi
de suport pentru prevenirea trombozei venoase,
ciorapi antitromboză (pentru călătorii lungi cu
avionul), ciorapi de compresie de uz medical sau
terapeutic.
25. Ciorapi, ciorapi antiperspiranți, șosete și
ciorapi, ciorapi de atletism

───────
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(210) M 2019 07499
(151) 21/10/2019
(732) LIDAS SRL, STR. BRĂILEI NR. 28,

JUD. TULCEA, MINERI, ROMANIA
(540)

SCÂNDURICĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07500
(151) 21/10/2019
(732) LIDAS SRL, STR. BRĂILEI NR. 28,

JUD. TULCEA, MINERI, ROMANIA
(540)

PLĂCINTĂ DOBROGEANĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 07501
(151) 21/10/2019
(732) COSTAN MARIAN-DANIEL,

SOSEAUA COLENTINA NR.265,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DANCOS

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de baruri şi snack-baruri, servicii de catering,
servire de alimente și băuturi, servicii oferite de
hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță

───────

(210) M 2019 07502
(151) 21/10/2019
(732) SC SUNLIGHTS TRADE SRL,

STRADA. I.C. BRATIANU NUMAR.
45, BL. I, SCARA 5, PARTER, AP.
501, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

GAMA Lux

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.25; 09.01.20; 13.01.12; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu inchis,
galben inchis, rosu inchis, galben
deschis, rosu deschis, albastru inchis

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
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uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────


