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Cereri Mărci publicate în 11/06/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 04113 04/06/2019 RAW TYKE SRL RAVI

2 M 2019 04114 04/06/2019 JUDEȚUL BACĂU FESTIVALUL ANTIC
TAMASIDAVA

3 M 2019 04115 04/06/2019 SC AMC SRL A|Z EYEWEAR

4 M 2019 04116 04/06/2019 SC J.T. GRUP OIL SRL JT LUXURY MARINA
BOUTIQUE & HOTEL

5 M 2019 04117 04/06/2019 DONAZIELA MNA S.R.L. PAPANASI BUNI SI PUFOSI,
MOFT PENTRU PRETENTIOSI
PAPANASI DONAZIELA
ROMANESTI

6 M 2019 04118 04/06/2019 CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL - MEDICINA
DENTARA - ȘERBAN
AUGUSTIN

DENT ALL FINE

7 M 2019 04119 04/06/2019 TOTAL OFFICE TRADING SRL MESCO

8 M 2019 04120 04/06/2019 TOTAL OFFICE TRADING SRL Unique FINEST QUALITY
ORIGINAL DESIGN

9 M 2019 04121 04/06/2019 TUDOREL PILAF VELVET WINERY

10 M 2019 04122 04/06/2019 INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARĂ
CANTACUZINO

POLIDIN

11 M 2019 04123 04/06/2019 INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARĂ
CANTACUZINO

OROSTIM HV

12 M 2019 04124 04/06/2019 INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARĂ
CANTACUZINO

CANTGRIP

13 M 2019 04125 04/06/2019 SC EMITRAD SRL GUSTĂ BUCOVINA

14 M 2019 04126 04/06/2019 GREEN IDEAS GROUP MTC
SRL

Curat si Sanatos!

15 M 2019 04127 04/06/2019 DX Events Creative Services
SRL

DX Shop

16 M 2019 04128 04/06/2019 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

GALA

17 M 2019 04130 04/06/2019 GLOBAL RECORDS SRL KHK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
18 M 2019 04131 04/06/2019 GLOBAL RECORDS SRL KILLA FONIC

19 M 2019 04132 04/06/2019 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

Danonino BIO

20 M 2019 04134 04/06/2019 Rauch Fruchtsafte GmbH BRAVO

21 M 2019 04135 04/06/2019 NORDIC RESTAURANTS SRL MOKI MODERN KITCHEN

22 M 2019 04136 04/06/2019 DENIX INVEST SRL Via SCARPE

23 M 2019 04137 04/06/2019 RADIO GUERRILLA SRL AVANPOST

24 M 2019 04138 04/06/2019 D.G.S. CLEAN PREST SRL Greu de curatat

25 M 2019 04139 04/06/2019 VASILE LUPASC Vasile Lupasc´s Real Dracula
Museum

26 M 2019 04140 04/06/2019 PNA WILLOW HOUE SEL SRL Regina Deltei
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(210) M 2019 04113
(151) 04/06/2019
(732) RAW TYKE SRL , ŞOS. VITAN

BÂRZEŞTI NR. 7D-7E, CORP
A, ET. 15, AP. 76, CAMERA 1,
SECTOR 4, , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RAVI

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transportul, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2019 04114
(151) 04/06/2019
(732) JUDEȚUL BACĂU, CALEA

MĂRĂȘEȘTI NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

FESTIVALUL ANTIC
TAMASIDAVA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
16. Materiale promoționale (tipărituri), fluturași
publicitari (flyere din hârtie), roll-up (banner)din
hârtie.
25. Tricouri.
35. Distribuirea de materiale publicitare,
publicitate (reclame) prin radio și TV.

41. Organizarea și susținerea de festivaluri cu
scop cultural și educativ.
42. Crearea și menținerea de site-uri web pentru
terți

───────

(210) M 2019 04115
(151) 04/06/2019
(732) SC AMC SRL, STR. ROMANA NR.

203, JUD. COVASNA, HAGHIG,
50144, COVASNA, ROMANIA

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

(540)
A|Z EYEWEAR

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 04116
(151) 04/06/2019
(732) SC J.T. GRUP OIL SRL, STR.

M10, NR. 0A, ZONA A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, NAVODARI,
ROMANIA

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

(540)
JT LUXURY MARINA
BOUTIQUE & HOTEL

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 04117
(151) 04/06/2019
(732) DONAZIELA MNA S.R.L., STR.

DUMBRAVEI NR. 19, JUDEȚUL
NEAMȚ, SAT DUMBRAVA ROSIE,
COMUNA DUMBRAVA ROSIE,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

PAPANASI BUNI SI
PUFOSI, MOFT PENTRU
PRETENTIOSI PAPANASI
DONAZIELA ROMANESTI

(531) Clasificare Viena: 08.01.25; 08.03.01;
08.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, maro deschis,
maro, vișiniu, roz, negru

(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 protecție 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,
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sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 04118
(151) 04/06/2019
(732) CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

- MEDICINA DENTARA - ȘERBAN
AUGUSTIN, STR. ACADEMIEI
NR. 35-37, BL. 1, SC. B, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

DENT ALL FINE

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:vișiniu, gri
(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. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 04119
(151) 04/06/2019
(732) TOTAL OFFICE TRADING SRL,

STR. IOSIFEŞTI NR. 2E, AP.
8, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MESCO

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale şi piei
brute, bagaje şi genţi de transport, umbrele de
ploaie şi de soare, bastoane, bice, harnaşament
şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.

───────
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(210) M 2019 04120
(151) 04/06/2019
(732) TOTAL OFFICE TRADING SRL,

STR. IOSIFEŞTI NR. 2E, AP.
8, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Unique FINEST QUALITY
ORIGINAL DESIGN

(531) Clasificare Viena: 04.03.09; 25.01.25;
27.05.01; 27.05.08

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

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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale şi piei
brute, bagaje şi genţi de transport, umbrele de
ploaie şi de soare, bastoane, bice, harnaşament
şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale.

───────

(210) M 2019 04121
(151) 04/06/2019
(732) TUDOREL PILAF, STR. LACUL

URSULUI NR. 2, BL. P1, SC. 2,
ET. 1, AP. 15, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

VELVET WINERY

(531) Clasificare Viena: 07.15.22; 11.03.02;
02.09.14; 26.04.14; 26.04.18; 27.05.02

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 04122
(151) 04/06/2019
(732) INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARĂ
CANTACUZINO , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 103,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050096,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
POLIDIN
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04123
(151) 04/06/2019
(732) INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARĂ
CANTACUZINO , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 103,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050096,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OROSTIM HV

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04124
(151) 04/06/2019
(732) INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARĂ
CANTACUZINO , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 103,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050096,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CANTGRIP

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04125
(151) 04/06/2019
(732) SC EMITRAD SRL, CALEA

DRAGOŞ VODĂ NR. 188, LOC.
BĂDEUŢI, JUD. SUCEAVA,
MILISĂUŢI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

GUSTĂ BUCOVINA

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.13;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
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congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2019 04126
(151) 04/06/2019
(732) GREEN IDEAS GROUP MTC SRL,

STR. JIRULUI, NR. 6, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Curat si Sanatos!

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

3. Detergenţi, detergenţi pentru rufe, detergenţi
de uz menajer, detergenţi pentru spălarea
vaselor, detergenţi pentru vasul WC, detergenţi
de uz casnic, detergenţi sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenţi sub formă de
spumă, produse pentru intensificarea acţiunii
detergenţilor, detergenţi pentru maşina de spălat
vase, detergenţi lichizi pentru maşina de spălat
vase, detergenţi pentru maşini de spălat vase
sub formă de gel, detergenţi, alţii decât cei
folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi
decât cei de uz medical, detergenţi pentru
curăţarea automobilelor, detergenţi ecologici de
rufe, detergenţi de rufe pentru curăţare de uz
menajer, produse pentru îndepărtarea lacului
de pardoseală, produse de curăţare pentru
piatră, produse de curăţare pentru metale,
produse de curăţare a cromului, produse de
curăţare pentru vehicule, produse de curăţare
pentru parbriz, produse de curăţare de uz
casnic, produse pentru curăţarea geamurilor
(de lustruire), produse de curăţare sub formă
de spume, produse pentru curăţarea litierelor
care includ dezodorizante, produse de curăţare
dizolvante sub formă de emulsie, produse sub
formă de spray pentru curăţarea geamurilor,
batiste impregnate cu produse pentru curăţarea
ochelarilor de vedere, solvenţi pe bază de alcool
utilizaţi ca produse de curăţare, produse de
curăţare sub formă de spray de uz casnic,
produse de curăţare sub formă de spray

pentru materiale textile, balsamuri pentru rufe,
bureţi abrazivi pentru satinare, bureţi impregnaţi
cu produse de toaletă, bureţi impregnaţi
cu săpun, cârpe impregnate pentru lustruit,
ceară antiderapantă pentru duşumele, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru lustruit, pudre de lustruire, preparate
pentru lustruire, ceară preparată pentru lustruire,
produse pentru lustruirea mobilei, produse
pentru lustruirea podelelor, produse lichide
pentru lustruirea podelelor, produse pentru
curăţarea geamurilor (de lustruire), preparate
de curăţare pentru sticlă, substanţe de curăţare
pentru uz casnic, preparate de curăţare
pentru plăci de gresie, preparate chimice de
curăţare pentru uz casnic, decapanţi pentru
ceară de pardoseli (preparate pentru curăţare),
şerveţele de hârtie impregnate pentru curăţarea
vaselor de bucătărie, preparate pentru baie,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curăţeniei, produse de lustruit,
substanţe naturale de lustruit pentru podele,
substanţe degresante, lichide degresante, soluţii
pentru curăţarea covoarelor, produse pentru
curăţarea mobilierului, săpunuri, calupuri de
săpun de toaletă, odorizante de cameră,
odorizante, săpun lichid, săpun deodorant,
săpun dezinfectant, săpun antiperspirant, uleiuri
esenţiale aromate, săpun detergent, săpunuri
parfumate, săpunuri cosmetice , săpunuri
de faţă, săpunuri pentru toaletă, săpunuri
pentru mâini, săpun pentru igiena personală,
bureţi impregnaţi cu săpun, rezerve de săpun
de mâini pentru dozatoare, săpun de uz
casnic, săpun praf, săpunuri de rufe, săpun
lichid pentru rufe, sprayuri odorizante pentru
cameră, articole de parfumerie şi odorizante,
preparate pentru curăţare şi odorizante,
beţişoare parfumate, şerveţele parfumate,
uleiuri parfumate, beţişoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, săculeţe parfumate,
lumânari de masaj de uz cosmetic.
35. Administrarea vânzărilor, furnizarea de
informaţii despre produse de larg consum,
şi anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de informaţii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea de servicii online de
comparare de preţuri, furnizarea unei pieţe
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea şi
vânzarea de produse, intermediere de contracte
de cumpărare şi vânzare de produse şi
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terţi, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, servicii de comenzi online, servicii de
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agenţii de import şi export, managementul
activităţilor comerciale, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curăţenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
curăţare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poştă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii
prestate online de un magazine de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice şi
de înfrumuseţare, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2019 04127
(151) 04/06/2019
(732) DX Events Creative Services

SRL, STR. APUSULUI NR. 26-28,
N29,71, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DX Shop

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
8. Aparate de ras.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială.

───────

(210) M 2019 04128
(151) 04/06/2019
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

GALA

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, articole de
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr, produse pentru curăţarea dinţilor.
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igenice 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, erbicide.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie, adezivi (colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme de
tipar
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nu din materiale preţioase), piepteni
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şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), material
pentru perii, material pentru curăţare, bureţi
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii), sticlărie,
porţelan şi faianţă.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2019 04130
(151) 04/06/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA
(540)

KHK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 04131
(151) 04/06/2019
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA
(540)

KILLA FONIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2019 04132
(151) 04/06/2019
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

, 17, BOULEVARD HAUSSMANN,
FRANȚA, PARIS, 7500, FRANȚA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Danonino BIO

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
29. Lapte, produse lactate şi înlocuitorii
acestora, lapte praf, lapte pasteurizat, aromat
şi băut, deserturi pe bază de lapte, iaurturi,
băuturi facute din iaurturi, brânză proaspătă de
vaci, băuturi compuse în principal din lapte sau
din produse lactate, băuturi lactate compuse
în principal din lapte, băuturi lactate conţinând
fructe, produse lactate fermentate simple sau
aromate, înlocuitori de lapte de origine vegetală,
înlocuitori ai produselor lactate obţinute din
plante sau alune, băuturi din frcute sau legume
care conţin în principal produse lactate.
30. Cacao, ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de ceai, budinci,
spume de ciocolată, spume de desert (produse
de cofetărie), dulciuri (bomboane), produse
de cofetărie din zahăr, zahăr, orez expandat,
preparate pe bază de cereal, cereal pentru
micul dejun, biscuiţi (dulci sau săraţi), torture,
pateuri (produse de patisserie), vafe, gofre,
deserturi pe bază de cereal (dulciuri), turte
din orez, prăjituri din griş, budincă de orez,
gustări pe bază de orez (dulciuri), gustări pe
bază de cereal (dulciuri), îngheţată comestibilă,
îngheţată compusă în principal din iaurt,

îngheţată, şerbeturi (îngheţată comestibilă),
iaurturi îngheţate (îngheţată comestibilă),
îngheţată pe bază de apă aromatizată congelată,
compoturi de fructe (sosuri).
32. Apă plată sau gazoasă, sucuri de fructe
sau de legume, băuturi de fructe sau de
legume, lemonade, sifon, sorbete de băut,
preparate pentru fabricarea băuturilor, siropuri
pentru băuturi, extracte de fructe sau legume
fără alcool, băuturi nealcoolice, băuturi pe bază
de plante, sucuri din legume (băuturi).

───────

(210) M 2019 04134
(151) 04/06/2019
(732) Rauch Fruchtsafte GmbH,

LANGGASSE 1;, RANKWEIL (AT),
A-6830, AUSTRIA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL ,
STR. PORTULUI, NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800025, RO, .

(540)
BRAVO

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, fructe
și legume prelucrate, fructe și legume
preparate, fructe congelate, în special pentru
producția sau prelucrarea ulterioară a smoothie-
urilor, amestecuri de fructe, chipsuri de
fructe congelate, Snack amestec, constând
predominant sau exclusiv din fructe și legume,
deserturi de fructe, Snack-uri pe bază de fructe,
salate de fructe, pulpă de fructe, chipsuri de
fructe, paste de fructe, purei de fructe, pulberi
de fructe, jeleuri de fructe, fructe aromatizate,
fructe decojite, produse din fructe uscate,
fructe fermentate, fructe conservate, fructe
tăiate, fructe cristalizate, aranjamente de fructe
prelucrate, produse din fructe, fructe îmbuteliate,
fructe feliate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
lapte și produse lactate, unt, iaurt, brânză
și produse din brânză, uleiuri și grăsimi
comestibile, piure de fructe, concentrate de
fructe, preparate din fructe, salate de fructe,
piure de fructe, piure de mar, piure de tomate,
lapte și produse lactate cu cafea sau aromă
de cafea, băuturi obținute din sau conținând
lapte, băuturi pe bază de lapte care conțin cafea,
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milkshake-uri, băuturi care au o bază de lapte,
băuturi din lapte, predominând laptele, băuturi
pe bază de lapte, sucuri de fructe pentru gătit,
băuturi din lapte care conțin fructe, băuturi pe
bază de lapte care conțin suc de fructe.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, băuturi
pe bază de cafea, ceai, ciocolată de baut, Băuturi
pe bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
pe bază de ceai și / sau cacao, băuturi de
cafea cu lapte, cafea cu gheata, orez, tapioca
și sago, făină și preparate din cereale, produse
alimentare furajere, pâine, produse de patiserie
și produse de cofetărie, dulciuri, cofetărie, praline
și produse de cofetărie, produse din ciocolată și
ciocolată, băuturi comestibile, îngheţată, zahăr,
miere, melasa, drojdie, pulbere de copt, sare,
muştar, oțet, sosuri (condimente), marinate,
sosuri de fructe, sosuri de tomate, condimente,
gheaţă, sandvişuri, arome pentru mâncare, ceai
cu gheaţă, ceai verde, ceaiuri cu aromă de fructe,
ceai de fructe, zaharicale, în
special zaharicale (bomboane) care conține
fructe și dulciuri aromatizate cu fructe, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), zaharicale,
fondanți (cofetărie), produse de patiserie de
migdale, bomboane din zahar.
31. Fructe si legume proaspete, fructe
proaspete, fructe neprelucrate, aranjamente de
fructe și /sau legume proaspete, fructe de
pădure, proaspete.
32. Bere, amestecuri de bere, ape, ape minerale
și carbogazoase, băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice cu suc de mere, sucuri, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, suc de mere,
suc de portocale, nectaruri, nectaruri de fructe,
băuturi nectar din fructe, sucuri de legume,
băuturi din legume și sucuri de legume
(băuturi), băuturi nectar de legume, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
energizante, limonade, băuturi răcoritoare, în
special cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice,
în special cu aromă de fructe, smoothie-uri,
băuturi aromatizate pe bază de apă, suc de roșii,
băuturi nealcoolice făcute cu fructe, extracte
de fructe nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi izotonice, băuturi sportive, băuturi care
conțin vitamine, must, aperitive nealcoolice,
băuturi din zer, băuturi nealcoolice cu aromă
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
fructe sau extracte de fructe, siropuri pentru
băuturi, siropuri de fructe și alți compuși de
fructe nealcoolici pentru prepararea băuturilor
ealcoolice, vinuri spumante nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, băuturi
alcoolice care conţin fructe, băuturi alcoolice
preamestecate, altele decât amestecurile pe

bază de bere: amestecuri de cocktailuri
alcoolice, cidru, cidru alcoholic.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou,
servicii de afaceri cu privire la furnizarea
de sponsorizare, sponsorizare sportivă sub
formă de publicitate, sponsorizare, comerț
cu amănuntul, comerț intermediar și comerț
cu ridicata cu băuturi nealcoolice și băuturi
alcoolice.
39. Distribuția fructelor (transport).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
inclusiv de catering și cazare temporară,
catering, servicii de bar, în special pentru
baruri de băuturi, pentru baruri de sucuri, în
special pentru sucuri de fructe și smoothieuri de
fructe și baruri de fructe, servicii de preparare
a băuturilor, în special a smoothie-urilor și
a alimentelor, servicii de consum la pachet,
aparate de distribuire a băuturilor, închirierea
de mașini de distribuire a băuturilor, servicii de
furnizare de alimente și băuturi în baruri de
băuturi, în special pentru sucuri de fructe și
smoothie-uri de fructe și baruri de fructe, cu
vânzări comerciale, vânzare de fructe congelate,
amestecuri de fructe, mâncăruri și băuturi gata
preparate, servicii de preparare de alimente
și băuturi, consultanță și informații referitoare
la prepararea băuturilor și meselor, servicii de
livrare a băuturilor.

───────

mirican
Typewritten text
Se invocă: prioritatea nr: AM 10445/2019 din data: 11/03/2019 ţara Austria, având stareaacceptată.
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(210) M 2019 04135
(151) 04/06/2019
(732) NORDIC RESTAURANTS SRL,

STR. GARA HERĂSTRĂU NR.
4D, CLĂDIREA C, COMPLEXUL
GREEN COURT BUCUREŞTI,
ET. 7, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

MOKI MODERN KITCHEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

41. Servicii educative în domeniul tehnologiei
alimentelor, în special în domeniul patiseriei și
cofetăriei, servicii educative pentru pregătirea
personalului din domeniul patiseriei și cofetăriei,
activităţi de formare pentru patiseri şi cofetari,
furnizare de cursuri de formare, în special în
domeniul patiseriei și cofetăriei, furnizare de
cursuri de pregătire, în special în domeniul
patiseriei și cofetăriei, furnizare de cursuri de
instruire, în special în domeniul patiseriei și
cofetăriei, organizare de cursuri de formare,
în special în domeniul patiseriei și cofetăriei,
organizare de cursuri de pregătire, în special
în domeniul patiseriei și cofetăriei, organizare
de cursuri de instruire, în special în domeniul
patiseriei și cofetăriei,
43. Servicii oferite de restaurante, cafenele,
cantine, servicii de catering de alimente
și băuturi, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de snack-bar-
uri, consiliere în domeniul culinar, sculptură
culinară, servicii de consultanță în domeniul
artelor culinare, servicii oferite de baruri,
servicii de bufet, servicii oferite de bufete

cu autoservire, organizare de recepții pentru
nunți (spații), organizare de banchete (spațiu),
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncaruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, prepararea alimentelor,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii
de alimentaţie publică, servicii de ceainărie,
servicii de gătit, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii de terasă berărie,
servicii în domeniul gustărilor, servicii oferite de
rotiserii, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de băuturi
alcoolice, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
închiriere de săli de reuniune, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, închiriere de scaune,
mese, veselă, lenjerie de masă.

───────

(210) M 2019 04136
(151) 04/06/2019
(732) DENIX INVEST SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 218, CAMERA
NR. 7 ET. 1, AP. 4, SECTORUL
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Via SCARPE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24

(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 04137
(151) 04/06/2019
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AVANPOST

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

9. Carduri magnetice codate, carduri bancare
(codificate sau magnetice), suporturi magnetice
de date.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de

comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
36. Afaceri financiare, servicii financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 04138
(151) 04/06/2019
(732) D.G.S. CLEAN PREST SRL, STR.

CETATEA ALBA NR. 2, ET. 1, AP. 6,
CAMERA 2, JUD. ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
Greu de curatat

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

37. Servicii de curățenie, servicii de curățenie
pentru case particulare, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru birouri, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru cluburi, pe
bază de contract, servicii de curățenie pentru
centrele de divertisment, pe bază de contract,
curățarea imobilelor, curățarea spitalelor,
curățarea textilelor, curățarea monumentelor,
curățarea jaluzelelor, curățarea băilor, curățarea
scurgerilor, curățarea clădirilor, curățarea
magazinelor, curățarea rigolelor, curățarea
fabricilor, curățare de covoare, curățare de
rezervoare, curățare de mansarde, curățare de
edificii, curățare de clădiri, curățare igienică
(clădiri), curățare igienică (toalete), curățarea
zonelor industriale, curățarea toaletelor publice,
curățarea spațiilor interioare, curățarea clădirilor
publice, curățarea edificiilor (interior), curățarea
suprafețelor plafoanelor, curățarea suprafețelor
murale, curățarea interioarelor edificiilor,
curățarea clădirilor rezidențiale, curățare
covoare și carpete, curățarea suprafețelor de
pardoseală, curățarea industrială a clădirilor,
curățarea edificiilor (suprafața exterioară),
curățarea suprafețelor pereților exteriori, servicii
de curățare a birourilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea clădirilor murdărite
de păsări, curățare fabricilor pe bază de
contract, curățare interioară și exterioară
de clădiri, curățarea de preșuri, lustruire
(curățare), curățarea materialelor, curățarea
tapițeriei, curățare igienică (piscine), curățarea
foselor septice, curățarea plafoanelor acustice,
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curățarea structurilor mobile, servicii de curățare
industrială, curățare igienică (structuri mobile),
curățarea instalațiilor sanitare mobile, curățarea
lucrărilor de piatră, curățarea abrazivă a
suprafețelor, curățarea canalelor de evacuare,
servicii de curățare a tavanelor, servicii de
curățare a piscinelor, curățare și spălare de
jgheaburi, curățare de standuri pentru expoziții,
servicii de curățare a locului crimei, curățarea
conductelor de alimentare cu apă, curățarea
suprafețelor de protecție pentru pardoseli,
curățarea exterioară și interioară a aeronavelor,
servicii de curățare a conductelor de aer,
curățare industrială intensă pentru unitățile
comerciale de catering, servicii de curățare a
aparatelor de aer
condiționat, curățare de clădiri cu birouri și de
spații comerciale.

───────

(210) M 2019 04139
(151) 04/06/2019
(732) VASILE LUPASC, BD. UNIRII NR.

5, BL. 41, SC. A, ET. 8, AP. 36,
JUD. DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

Vasile Lupasc´s Real
Dracula Museum

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.14; 26.04.18; 02.01.04; 02.01.23

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

41. Servicii oferite de muzee, administrarea
muzeelor, servicii prestate de muzee, servicii
de custode de muzeu, organizarea de expoziţii
de artă, organizarea de expoziţii la muzeu,

organizare de expoziţii educaţionale, servicii
de expoziţii de artă, servicii de galerii de
artă, organizare şi găzduire de ceremonii
de decernare de premii, organizare de
ceremonii de decernare de premii pentru
recunoaşterea meritelor, organizare de expoziţii
pentru divertisment, realizare de expoziţii cu
scopuri culturale, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, organizare de expoziţii în
scopuri educative, organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
educativ, organizare de expoziţii în scopuri de
divertisment, desfăşurare de expoziţii în scop
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri de divertisment, organizare de expoziţii
în scop de instruire, realizare, coordonare
şi organizare de seminarii, organizarea de
seminarii în materie de activităţi culturale,
coordonare de cursuri, seminarii şi ateliere
de lucru, organizare de ateliere de lucru şi
seminarii în aprecierea artei, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicaţii, organizare de conferinţe
în materie de activităţi culturale, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri
culturale şi educative, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de congrese, organizarea de
congrese în scopuri culturale, organizare şi
coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
furnizarea de instalaţii de muzee (prezentare,
expoziţii), furnizare de instalaţii de muzeu pentru
prezentări, furnizare de instalaţii de muzeu
pentru expoziţii, organizare de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, publicare de
broşuri, publicare de ziare, periodice, cataloage
şi broşuri, publicare de reviste electronice,
publicare de cărţi şi reviste, publicare de reviste
în format electronic pe internet, închiriere de
lucrări de artă, publicare de anuare, activităţi
sportive şi culturale, coordonare de evenimente
sportive, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la faţa locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2019 04140
(151) 04/06/2019
(732) PNA WILLOW HOUE SEL SRL,

STR. DIMITRIE STURZA NR.
94, JUD. TULCEA , VICTORIA,
TULCEA, ROMANIA

(540)

Regina Deltei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
05.05.20

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

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

───────




