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Cereri Mărci publicate în 24/09/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 04485 17/09/2019 IOANA ROXANA CRAIOVEANU RACING PUB Stand up Comedy

BUILDINGS SRL
BRANDS360.COM shopping that
you LOVE

6 M 2019 06619 17/09/2019 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

KIDS UNIVERSE

7 M 2019 06620 17/09/2019 SC BIO EEL SRL BUCO POPS

8 M 2019 06621 17/09/2019 SC BIO EEL SRL VOMLESS

9 M 2019 06622 17/09/2019 ASOCIATIA BANCA PENTRU
COLECTAREA SI DISTRIBUTIA
ALIMENTELOR

BANCA PENTRU ALIMENTE

10 M 2019 06623 17/09/2019 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L.

NOSTALGIA MUSIC FESTIVAL

11 M 2019 06624 17/09/2019 AVENTURA SERVICE TRAVEL
SRL

Aventura Travel

12 M 2019 06625 17/09/2019 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L.

ALEEA NOSTALGIA

13 M 2019 06626 17/09/2019 NICOLAU PAUL ROMANIAN BIO STREET FOOD
FESTIVAL

14 M 2019 06628 17/09/2019 NEGOESCU GABRIEL FESTIVALUL MEDITERANEAN

15 M 2019 06629 17/09/2019 FISH GRILL SRL WISHFEST FESTIVALUL
LAMPIOANELOR PE APĂ

16 M 2019 06630 17/09/2019 SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

COSMETIC PLANT

17 M 2019 06631 17/09/2019 SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

COSMETIC PLANT

18 M 2019 06632 17/09/2019 CALIBRA PERFORMANCE
S.R.L.

CALIBRA PERFORMANCE

19 M 2019 06634 17/09/2019 BEST EDU 10 CENTER SRL EDUKING EK

20 M 2019 06635 17/09/2019 ALRO SA ALRO optim@al

21 M 2019 06636 17/09/2019 TORMA IMOBCONSTRUCT
SRL

ALEX RESIDENCE

2 M 2019 06132 17/09/2019 SC HARMOPAN SA BIO HARMOPAN

3 M 2019 06585 13/09/2019 MARIAN POPESCU ISERVICE

4 M 2019 06617 17/09/2019 SC MICLE COM SRL Casa Micle FONDAT 1991

5 M 2019 06618 17/09/2019 SC ROYAL ESTATES &
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2019 06637 17/09/2019 COSTIN GACHE NOSTALGIA INTERBELIC

VICTORIA RETRO-DISCO-
FUTURE

23 M 2019 06638 17/09/2019 ANDREI-BOGDAN-TRAIAN
VLĂDOIU

IVA STUDIO Render your reality

24 M 2019 06639 17/09/2019 IMPERIAL HOTEL
MANAGEMENT SRL

INdiVINO

25 M 2019 06640 17/09/2019 DF WORLD OF SPICES GMBH CREEAZĂ-ȚI MOMENTUL!

26 M 2019 06641 17/09/2019 DF WORLD OF SPICES GMBH Am încredere

27 M 2019 06642 17/09/2019 DF WORLD OF SPICES GMBH Pune gust

28 M 2019 06643 17/09/2019 HUNT SECURITY SRL HUNT SECURITY

29 M 2019 06644 17/09/2019 FLO AUTO LEASE S.R.L. FLOAUTO LEASE
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(210) M 2019 04485
(151) 17/09/2019
(732) IOANA ROXANA CRAIOVEANU,

STR. DIACONU CORESI, NR.
34B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

RACING PUB
Stand up Comedy

(531) Clasificare Viena: 26.01.09; 26.01.12;
26.01.24; 26.04.18; 26.04.22; 15.07.15;
15.07.19; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terţilor a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de agenţii de import-export.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 06132
(151) 17/09/2019
(732) SC HARMOPAN SA, STR.

HARGHITA NR. 46, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530154, HARGHITA, ROMANIA

(540)

BIO HARMOPAN

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 26.04.16;
26.04.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde,
albastru, auriu, alb

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

SMARANDA BRAESCU NR. 29,
BL. XI G, SC. 2, ET. 1, AP. 23,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014205,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ISERVICE

(210) M 2019 06585
(151) 13/09/2019
(732) MARIAN POPESCU, STR.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate telefonice fără fir.
37. Reparații de aparate telefonice.

───────

(210) M 2019 06617
(151) 17/09/2019
(732) SC MICLE COM SRL, STR.

AMARADIA NR. 45B, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, 200157, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Casa Micle FONDAT 1991

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 05.05.20;
26.04.18; 27.05.01; 27.07.01

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

43. Servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
cazare hotelieră, restaurante (servirea mesei),
servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor.

───────

(210) M 2019 06618
(151) 17/09/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

BRANDS360.COM
shopping that you LOVE

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 10.03.11;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.02; 27.07.24;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru,
galben, roz deschis, roz închis, verde,
bleumarin, portocaliu

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

14. Metale preţioase, articole de bijuterie şi
orologerie.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de pielărie.
24. Textile (ţesături) şi înlocuitori pentru textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2019 06619
(151) 17/09/2019
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

KIDS UNIVERSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde, mov,
galben, roz închis portocaliu

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

14. Metale preţioase articole de bijuterie şi
orologerie.
18. Piele şi imitaţii de piele piei de animale
geamantane şi valize umbrele şi bastoane, bice
şi articole de pielărie.
24. Textile (ţesături) şi înlocuitori pentru textile,
cuverturi de pat şi feţe de masă.
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25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2019 06620
(151) 17/09/2019
(732) SC BIO EEL SRL, STR. BEGA NR.

5, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
BUCO POPS

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide,
ierbicide

───────

(210) M 2019 06621
(151) 17/09/2019
(732) SC BIO EEL SRL, STR. BEGA NR.

5, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
VOMLESS

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2019 06622
(151) 17/09/2019
(732) ASOCIATIA BANCA PENTRU

COLECTAREA SI DISTRIBUTIA
ALIMENTELOR, STR. BAILESTI
NR. 9, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BANCA PENTRU ALIMENTE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 18.01.08;
27.05.02; 27.05.04; 29.01.03; 11.01.01

(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX=#537D01)

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
43. Servicii de furnizare de hrană şi băuturi.

───────

(210) M 2019 06623
(151) 17/09/2019
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

S.R.L., STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
NOSTALGIA MUSIC FESTIVAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou,
promovare de
concerte muzicale, administrare a afacerilor
pentru interpreți de muzică, administrare de
concursuri în
scopuri publicitare, organizarea de concursuri
în scopuri publicitare, promovarea vânzării de
bunuri și
servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale,
managementul activităților de impresariat
artistic, promovare (publicitate) de concerte,
servicii de
promovare comercială, promovare de
evenimente speciale, servicii publicitare și de
promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de asistență și consultanță
pentru
publicitate, marketing și promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame
publicitare, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și servicii,
promovarea vânză
rilor de produse și servicii ale terților prin
evenimente promoționale, furnizare de spațiu pe
pagini web
pentru promovarea de produse și servicii,
promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin acordarea de
puncte de
fidelizare pentru folosirea de cărți de credit,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere, casting
(recrutare)
de artiști de spectacol, castinguri pentru artiști
(selecție de personal), servicii de rezervare a
angajamentelor pentru artiști interpreți,
administrarea afacerilor pentru artiști din
domeniul
divertismentului, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse produse şi servicii, pentru
a permite clienților
să compare și să cumpere comod
aceste produse şi servicii, marketing pentru
evenimente, organizare și

realizare de evenimente publicitare, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare și
coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de evenimente, expoziții, târguri
și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de fidelizare, motivare,
recompensare a consumatorilor.
41. Organizare de festivaluri (divertisment),
servicii de festivaluri muzicale (divertisment),
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, divertisment muzical,
organizare de spectacole muzicale cu scop
de divertisment , organizare de reprezentații
de muzică live, organizare de concursuri
muzicale, organizare de divertisment muzical,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de spectacole muzicale, prezentare de concerte
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
concerte muzicale pentru televiziune, concerte
muzicale pentru radio, producere de concerte
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
regie artistică pentru spectacole muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare și coordonare
de concerte muzicale, servicii de rezervare de
bilete și locuri la concerte muzicale, spectacole
muzicale în mijlocul
publicului organizate în săli de spectacole
cu scop de divertisment, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de spectacole
muzicale în direct, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
organizarea de evenimente culturale și artistice,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, coordonare de
evenimente de divertisment în direct, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de
divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, servicii de
informare cu
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privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, organizare de evenimente în scop
cultural, de
divertisment și sportiv, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment în direct, servicii
de achizi
ţionare de bilete pentru evenimente de
divertisment, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte
evenimente de divertisment, servicii de agenții
de bilete (divertisment), servicii de divertisment.

───────

(210) M 2019 06624
(151) 17/09/2019
(732) AVENTURA SERVICE TRAVEL

SRL, INTRAREA BADENI NR.
10, BL. T5, SC. 1, ET. 7, AP.
32, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Aventura Travel

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 18.05.03;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

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

clase:
39. Transport, ambalare şi depozitare a
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 06625
(151) 17/09/2019
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

S.R.L., STR. CETĂŢII NR. 39, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
ALEEA NOSTALGIA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou,
promovare de concerte muzicale, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
managementul activităților de impresariat
artistic, promovare (publicitate) de concerte,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, servicii publicitare și
de promovare, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, publicitate, în special
servicii pentru promovarea de produse, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, promovarea vânzării
de servicii (în numele terților) prin reclame
publicitare, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și servicii,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin acordarea de
puncte de fidelizare pentru folosirea de cărții
de credit, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
programe de premiere, casting (recrutare) de
artiști de spectacol, castinguri pentru artiști
(selecție de personal), servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, regruparea, pentru
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alte persoane, de diverse produse si servicii,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste produse si servicii,
marketing pentru evenimente, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de fidelizare,
motivare, recompensare a consumatorilor.
41. Organizare de festivaluri (divertisment),
servicii de festivaluri musicale (divertisment),
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, divertisment muzical, organizare de
spectacole musicale cu scop de divertisment,
organizare de reprezentații de muzică live,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de divertisment muzical, organizare de
evenimente muzicale, organizare de spectacole
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
reprezentații muzicale în direct, concerte
muzicale
pentru televiziune, concerte muzicale pentru
radio, producere de concerte muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, regie
artistică pentru spectacolele muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare și coordonare
de concerte muzicale, servicii de rezervare de
bilete și locuri la concerte muzicale, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole cu scop de divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizarea de evenimente
culturale și artistice, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
de divertisment, organizare de evenimente

în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, servicii
de agenții de bilete (divertisment), servicii de
divertisment.

───────

(210) M 2019 06626
(151) 17/09/2019
(732) NICOLAU PAUL, STR. PIPERA

NR. 168A, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ROMANIAN BIO STREET
FOOD FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Organizare de evenimente cu scop cultural
şi educativ, organizarea de spectacole în scop de
divertisment, divertisment.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de rezervare de spaţii pentru evenimente
şi târguri.

───────
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(210) M 2019 06628
(151) 17/09/2019
(732) NEGOESCU GABRIEL, STR.

NICOLAE IORGA NR. 37 BIS,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FESTIVALUL MEDITERANEAN

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.10;
26.01.01; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
41. Organizare de evenimente cu scop cultural
şi educativ, organizarea de spectacole în scop de
divertisment, divertisment.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de rezervare de spaţii pentru evenimente
şi târguri.

───────

(210) M 2019 06629
(151) 17/09/2019
(732) FISH GRILL SRL, INTRAREA TREI

BRAZI NR. 2, BIROUL 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WISHFEST FESTIVALUL
LAMPIOANELOR PE APĂ

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Organizare de evenimente cu scop cultural
şi educativ, organizarea de spectacole în scop de
divertisment, divertisment.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de rezervare de spaţii pentru evenimente
şi târguri.

───────
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(210) M 2019 06630
(151) 17/09/2019
(732) SC COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400441, ROMANIA

(540)

COSMETIC PLANT

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 26.01.03;
26.01.16; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire şi degresare
şi preparate abrazive, săpunuri, parfumerie şi
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.

───────

(210) M 2019 06631
(151) 17/09/2019
(732) SC COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL, STR. ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400441, ROMANIA

(540)

COSMETIC PLANT

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 26.01.03;
26.01.16; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire şi degresare
şi preparate abrazive, săpunuri, parfumerie şi
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.

───────
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(210) M 2019 06632
(151) 17/09/2019
(732) CALIBRA PERFORMANCE S.R.L.,

ŞOS. RÂMNICU SĂRAT NR. 109,
PARCELA 1, CLĂDIREA C9, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, 810506, BRĂILA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CALIBRA PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
9. Analizator de gaze, analizator can-bus,
microprocesoare de depanare (debugger
microprocesoare)
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le cumpere comod, servicii de comerţ
cu produse prin magazine en-detail, prin
cataloage de vânzare prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerţ prin
intermediul site-urilor web, publicitate, publicitate
prin poştă, postarea de afişe publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare, derularea de campanii
promoţionale, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, închirierea de standuri de vânzare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, toate acestea în legătură cu serviciile
din clasele 37,40,42.

37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
închirierea maşinilor de curăţare, închirierea
excavatoarelor, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, întreţinerea şi repararea
vehiculelor cu motor, vopsire, interioară şi
exterioară, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, nituire,
protecţie anticorozivă, echilibrarea anvelopelor,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii).
40. Dezodorizarea aerului, împrospătarea
aerului, placare cu cadmiu, placare cu
crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea ţesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
servicii de separare a culorilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor periculoase, servicii de vopsire,
galvanizare, gravare, poleire, şlefuire, trasarea
cu laserul, vopsirea articolelor din piele,
prelucrarea articolelor din piele, tipărire
litografică, magnetizare, placarea cu metal,
tratarea metalului, călirea metalului, turnarea
metalului, frazare, placarea cu nichel,
imprimarea de modele, imprimare fotografică,
fotogravura, tipărire (imprimare), imprimare
serigrafică, lipire, vopsirea materialelor textile,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor,
imprimare 3D personalizată pentru alţii,
vulcanizare (tratamentul materialelor), servicii de
sudare, tratamente de colorare a geamurilor,
reprezentând un strat de acoperire superficial.
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, diagnoză
computerizată, software de management termic,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, calibrare (măsurare), programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
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proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, servicii de
criptare a datelor, stocarea electronică a
datelor, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, cercetare
în domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă
în ceea ce priveşte reducerea emisiilor
de carbon, servicii de topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire
la proiectele tehnice, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare.

───────

(210) M 2019 06634
(151) 17/09/2019
(732) BEST EDU 10 CENTER SRL,

ALEEA URUCU ADRIAN NR. 4, BL.
N14, SC. 2, ET. P, AP. 11, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EDUKING EK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.14; 26.01.16; 26.01.18;
25.01.06; 20.07.01

(591) Culori revendicate:auriu, albastru,
maro, alb

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

41. Educație.

───────

(210) M 2019 06635
(151) 17/09/2019
(732) ALRO SA , STR. PITESTI NR.

116, JUD. OLT , SLATINA, OLT,
ROMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

ALRO optim@al

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.07

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

6. Table din aliaj de aluminiu.
40. Tratarea metalelor, călirea metalelor,
detensionarea (tratarea termică) controlată a
metalelor.

───────
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(210) M 2019 06636
(151) 17/09/2019
(732) TORMA IMOBCONSTRUCT

SRL, STR. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 13, JUD. CARAS SEVERIN,
MOLDOVA-NOUA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

ALEX RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 06.07.04; 06.07.05;
01.07.01

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, organizare de
închirieri imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, gestionare de
proprietăți imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, asigurare de proprietăți imobiliare,
servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, investiții
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul., servicii de

administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăți imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți.
37. Construcții, servicii de construcții, reparații în
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
servicii de construcții civile, lucrări de reparații
în construcții, informații în materie de construcții,
construcții și demolări de clădiri, construcții și
reparații de clădiri, servicii de management
în construcții, servicii de construcții de
clădiri, supraveghere a lucrărilor de construcții,
construcții civile, supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale.

───────

(210) M 2019 06637
(151) 17/09/2019
(732) COSTIN GACHE, STR.

ARDEALULUI NR. 10, BL.
L32, SC. C, ET. 3, AP. 52, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NOSTALGIA INTERBELIC
VICTORIA RETRO-

DISCO-FUTURE

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.18; 26.13.01

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

───────
(210) M 2019 06638
(151) 17/09/2019
(732) ANDREI-BOGDAN-TRAIAN

VLĂDOIU, STR. ELIBERĂRII
NR. 30, BL. DR12, SC. A, ET.
3, APT. 10, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
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)

IVA STUDIO
Render your reality

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii în producția de filme
de animație 3D, servicii de animație și efecte
speciale pentru filme și video, producție și editare
de materiale video, producție audio, video și
multimedia și fotografie, organizare de cursuri,
servicii educaționale în domeniul arhitecturii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
servicii de arhitectură, managementul proiectelor
arhitecturale, servicii de proiectare asistată de
calculator în domeniul arhitecturii, consultanță
în domeniul arhitecturii și realizării planurilor
pentru construcții, proiectare (design) de clădiri,
proiectarea construcţiilor, realizarea de planuri
arhitecturale, amenajare/design interior, servicii
de consultanță în domeniul urbanismului,
planificare urbană.

───────

(210) M 2019 06639
(151) 17/09/2019
(732) IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT

SRL , P-ŢA. GABOR ARON NR.
4, ET.1, BIROUL NR. 1, JUD.
COVASNA, TÂRGU SECUIESC,
525400 , COVASNA, ROMANIA

(540)

INdiVINO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

41. Servicii de divertisment, servicii de
instruire, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale, planificarea de petreceri
(divertisment), producţia de spectacole, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire,
furnizare de activități recreative, furnizare de
activități culturale, furnizare de informații în
materie de recreere, furnizare de informații
cu privire la instruire, furnizare de instalații
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare și coordonare
de activități de divertisment, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de petreceri.

Prioritatea de expozitie Neversea, Untold nr. 
1.11.09.2019 din data de 03.07.2019.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 06640
(151) 17/09/2019
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

INDUSTRIESTRASSE 25, DISSEN,
49201, DE, GERMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

(540)

CREEAZĂ-ȚI MOMENTUL!

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat, extracte de carne, fructe și legume,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, înlocuitor
de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi din proteine
de soia (cârnaţi de soia), bile de legume
prăjite făcute din soia (înlocuitor de carne) şi
gulaş din soia, piftie de carne, peşte, fructe
şi legume, fructe sau legume conservate în
ulei, muştar, oţet sau sirop (murate), cartofi
(prelucraţi), anghinare, inimi de anghinare, ardei
iuţi, ardei prelucraţi, năut, leguminoase, linte,
muguri de legume şi fructe (prelucrate), măsline,
măsline umplute, ardei iute (prelucrați), piri
piri (ardei iute) prelucraţi, castraveciori muraţi
(cornichons), nuci prelucrate, muguri de soia
(prelucraţi), castane dulci, piure de castane
dulci, murături, ciuperci (prelucrate), trufe, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,

uleiuri de fructe, uleiuri vegetale , uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(prelucrate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (prelucrate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură
(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare în
formă deshidratată, mirepoix (prelucrate), lapte
de soia, lapte de cocos pentru gătit, brânză, tofu,
gemuri și marmelade de fructe, tartinabile pentru
pâine, alimente produse în principal din fasole
sau năut cu făină de soia adăugată, inclusiv
falafel, preparate din seminţe de in, extracte de
alge, alge marine (prelucrate), foi de alge marine,
ouă de melc, melci, crustacee şi crustacee
prelucraţi, snacksuri şi gustări sub formă de
mese uşoare, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
păsări de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, biscuit
(crocanţi), biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri
gata de preparat şi semipreparate, constând
în principal din carne, de peşte, fructe de
mare, crustacee şi moluşte, pasăre de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, apertive, constând
în principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, păsări de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de
soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
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peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
semipreparate sau mâncăruri gata de consum,
de asemenea, produse alimentare congelate
prin scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii
şi inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare in ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente) , cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă

pentru produsele alimentare în această clasă),
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome de transformare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos Bechamel), pesto (sosuri), sosuri
de muştar, vinaigrettes şi sosuri pentru salate
(lichide sau uscate), sosuri de fructe, sosuri,
preparate pentru efectuarea de sosuri, sosuri
pentru salate, amestecuri pentru masă şi
produse specifice pentru gătit uşor în formă
uscată, sub formă de pastă sau lichidă, constând
de ingrediente arome şi condimente, aditivi
tehnici pentru produse alimentare, cum ar fi
agenţi de îngroşare sau emulgatori şi ingrediente
aromatizate, în special produse lactate, legume,
fructe, ciuperci, arome, condimente şi plante
aromatice, pate din carne, peşte, păsări de curte
şi carne de vânat pentru gătirea alimentelor,
sirop auriu (îndulcitor natural), sirop de arţar
(îndulcitor natural), amestecuri uscate pentru
sosuri şi sosuri pentru salate (lichid sau uscat),
sosuri (amestecuri de ulei şi oţet), produse
tartinabile şi topping-uri pentru mâncăruri,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
aluat de foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei
şi oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-un
prăjitor de pâine, în special sandwich-uri coapte
aperitive, fulgi de porumb, boabe de porumb
(prelucrate): vol-au-vent (produse de patiserie),
amestecuri de copt şi amestecuri gata de copt
(sub formă de pulbere), inclusiv amestecuri de
coacere cu mirodenii şi arome, produse de
morărit, tacos, tortilla, faină de tapioca, budinc,
dulciuri şi deserturi (produse de patiserie și
cofetărie), produse tartinabile pentru pâine pe
bază de ciocolată, agent de creştere pentru
produse de panificaţie, şi anume bicarbonat de
sodiu, carbonat de amoniu şi drojdie uscată
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pentru gătit, agenţi de afânare pentru prăjituri,
ciocolată, nuga, produse de patiserie, produsele
care conţin ceai pentru consum (cu adaos de
vitamine şi / sau aromatizate şi / sau infuzate
şi / sau mineralizate), ceai rece, băuturi pe
bază de ceai, pe bază de plante şi infuzii de
fructe (nu medicinale), tisanes (nu medicinale),
kombucha, hârtie de orez (comestibilă), drojdie
de bere, drojdie de produse pentru consumul
uman, tărâţe prelucrată (preparate din cereale)
pentru consumul uman, preparate din tărâţe
destinate consumului uman, produse alimentare
în principal din faină de soia cu fasole şi năut,
inclusiv boabe de soia, texturate din soia, pastă
de soia (miso), drojdie sub formă de comprimate
sau capsule, apă de trandafir (aromă), produse
alimentare preparate din fidea, paste şi orez,
tacos, scoici taco, tortilla, împachetări (produs
alimentar, produse de patiserie din lipie),
gustări, chipsuri şi gustări mici, produse, în
principal, din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, gustări instant şi semipreparate,
aperitive din cereale, produse alimentare
din cereale, orez, paste, flori condimentare
marinate in ulei sau prăjite, pâine cu topping,
amestecuri (condimente)uscate pentru mese
instant, preparate, în principal, din cereale,
produse din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, salate deja
preparate, umpluturi şi amestecuri din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, prăjituri de
cartofi, pateuri (produse de patiserie), produse
alimentare dietetice şi aditivi nutriţionali pe
bază de carbohidraţi nu în scopuri medicinale,
amestecuri pentru glazuri pentru gatit (glazuri
pentru gătit), dextroză, dextroză fumigant
pentru consum, glutamat monosodic, glutamat
de sodiu, topinguri comestibile de produse
alimentare, condimente pulverizabile pentru
produse alimentare, agenţi de îngroşare pentru
uz culinar, agenţi de legare şi stabilizare pentru
cârnaţi, gluten pentru consum, amestecuri
pentru glazuri alimentare, glazură de condimente
(glazură pentru aromare) pentru produse
alimentare, preparate din susan, toate bunurile
menţionate, de asemenea, ca conserve sau
gustări instant, de asemenea, congelate şi
de asemenea, ca produse alimentare dietetice
pentru uz non-medicinal.
32. Băuturi cu ceai.

───────

(210) M 2019 06641
(151) 17/09/2019
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

INDUSTRIESTRASSE 25, DISSEN,
49201, DE, GERMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

(540)
Am încredere

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat, extracte de carne, fructe și legume,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, înlocuitor
de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi din proteine
de soia (cârnaţi de soia), bile de legume
prăjite făcute din soia (înlocuitor de carne) şi
gulaş din soia, piftie de carne, peşte, fructe
şi legume, fructe sau legume conservate în
ulei, muştar, oţet sau sirop (murate), cartofi
(prelucraţi), anghinare, inimi de anghinare, ardei
iuţi, ardei prelucraţi, năut, leguminoase, linte,
muguri de legume şi fructe (prelucrate), măsline,
măsline umplute, ardei iute (prelucrați), piri
piri (ardei iute) prelucraţi, castraveciori muraţi
(cornichons), nuci prelucrate, muguri de soia
(prelucraţi), castane dulci, piure de castane
dulci, murături, ciuperci (prelucrate), trufe, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale , uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(prelucrate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (prelucrate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură
(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare în
formă deshidratată, mirepoix (prelucrate), lapte
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de soia, lapte de cocos pentru gătit, brânză, tofu,
gemuri și marmelade de fructe, tartinabile pentru
pâine, alimente produse în principal din fasole
sau năut cu făină de soia adăugată, inclusiv
falafel, preparate din seminţe de in, extracte de
alge, alge marine (prelucrate), foi de alge marine,
ouă de melc, melci, crustacee şi crustacee
prelucraţi, snacksuri şi gustări sub formă de
mese uşoare, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
păsări de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, biscuit
(crocanţi), biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri
gata de preparat şi semipreparate, constând
în principal din carne, de peşte, fructe de
mare, crustacee şi moluşte, pasăre de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, apertive, constând
în principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, păsări de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de
soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
semipreparate sau mâncăruri gata de consum,
de asemenea, produse alimentare congelate
prin scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii
şi inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute

din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare in ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente) , cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă),
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome de transformare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos Bechamel), pesto (sosuri), sosuri
de muştar, vinaigrettes şi sosuri pentru salate
(lichide sau uscate), sosuri de fructe, sosuri,
preparate pentru efectuarea de sosuri, sosuri
pentru salate, amestecuri pentru masă şi
produse specifice pentru gătit uşor în formă
uscată, sub formă de pastă sau lichidă, constând
de ingrediente arome şi condimente, aditivi
tehnici pentru produse alimentare, cum ar fi
agenţi de îngroşare sau emulgatori şi ingrediente
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aromatizate, în special produse lactate, legume,
fructe, ciuperci, arome, condimente şi plante
aromatice, pate din carne, peşte, păsări de curte
şi carne de vânat pentru gătirea alimentelor,
sirop auriu (îndulcitor natural), sirop de arţar
(îndulcitor natural), amestecuri uscate pentru
sosuri şi sosuri pentru salate (lichid sau uscat),
sosuri (amestecuri de ulei şi oţet), produse
tartinabile şi topping-uri pentru mâncăruri,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
aluat de foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei
şi oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-un
prăjitor de pâine, în special sandwich-uri coapte
aperitive, fulgi de porumb, boabe de porumb
(prelucrate): vol-au-vent (produse de patiserie),
amestecuri de copt şi amestecuri gata de copt
(sub formă de pulbere), inclusiv amestecuri de
coacere cu mirodenii şi arome, produse de
morărit, tacos, tortilla, faină de tapioca, budinc,
dulciuri şi deserturi (produse de patiserie și
cofetărie), produse tartinabile pentru pâine pe
bază de ciocolată, agent de creştere pentru
produse de panificaţie, şi anume bicarbonat de
sodiu, carbonat de amoniu şi drojdie uscată
pentru gătit, agenţi de afânare pentru prăjituri,
ciocolată, nuga, produse de patiserie, produsele
care conţin ceai pentru consum (cu adaos de
vitamine şi / sau aromatizate şi / sau infuzate
şi / sau mineralizate), ceai rece, băuturi pe
bază de ceai, pe bază de plante şi infuzii de
fructe (nu medicinale), tisanes (nu medicinale),
kombucha, hârtie de orez (comestibilă), drojdie
de bere, drojdie de produse pentru consumul
uman, tărâţe prelucrată (preparate din cereale)
pentru consumul uman, preparate din tărâţe
destinate consumului uman, produse alimentare
în principal din faină de soia cu fasole şi năut,
inclusiv boabe de soia, texturate din soia, pastă
de soia (miso), drojdie sub formă de comprimate
sau capsule, apă de trandafir (aromă), produse
alimentare preparate din fidea, paste şi orez,
tacos, scoici taco, tortilla, împachetări (produs
alimentar, produse de patiserie din lipie),

gustări, chipsuri şi gustări mici, produse, în
principal, din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, gustări instant şi semipreparate,
aperitive din cereale, produse alimentare
din cereale, orez, paste, flori condimentare
marinate in ulei sau prăjite, pâine cu topping,
amestecuri (condimente)uscate pentru mese
instant, preparate, în principal, din cereale,
produse din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, salate deja
preparate, umpluturi şi amestecuri din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, prăjituri de
cartofi, pateuri (produse de patiserie), produse
alimentare dietetice şi aditivi nutriţionali pe
bază de carbohidraţi nu în scopuri medicinale,
amestecuri pentru glazuri pentru gatit (glazuri
pentru gătit), dextroză, dextroză fumigant
pentru consum, glutamat monosodic, glutamat
de sodiu, topinguri comestibile de produse
alimentare, condimente pulverizabile pentru
produse alimentare, agenţi de îngroşare pentru
uz culinar, agenţi de legare şi stabilizare pentru
cârnaţi, gluten pentru consum, amestecuri
pentru glazuri alimentare, glazură de condimente
(glazură pentru aromare) pentru produse
alimentare, preparate din susan, toate bunurile
menţionate, de asemenea, ca conserve sau
gustări instant, de asemenea, congelate şi
de asemenea, ca produse alimentare dietetice
pentru uz non-medicinal.
32. Băuturi cu ceai.

───────

(210) M 2019 06642
(151) 17/09/2019
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

INDUSTRIESTRASSE 25, DISSEN,
49201, DE, GERMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

(540)
Pune gust

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat, extracte de carne, fructe și legume,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, înlocuitor
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de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi din proteine
de soia (cârnaţi de soia), bile de legume
prăjite făcute din soia (înlocuitor de carne) şi
gulaş din soia, piftie de carne, peşte, fructe
şi legume, fructe sau legume conservate în
ulei, muştar, oţet sau sirop (murate), cartofi
(prelucraţi), anghinare, inimi de anghinare, ardei
iuţi, ardei prelucraţi, năut, leguminoase, linte,
muguri de legume şi fructe (prelucrate), măsline,
măsline umplute, ardei iute (prelucrați), piri
piri (ardei iute) prelucraţi, castraveciori muraţi
(cornichons), nuci prelucrate, muguri de soia
(prelucraţi), castane dulci, piure de castane
dulci, murături, ciuperci (prelucrate), trufe, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale , uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(prelucrate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (prelucrate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură
(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare în
formă deshidratată, mirepoix (prelucrate), lapte
de soia, lapte de cocos pentru gătit, brânză, tofu,
gemuri și marmelade de fructe, tartinabile pentru
pâine, alimente produse în principal din fasole
sau năut cu făină de soia adăugată, inclusiv
falafel, preparate din seminţe de in, extracte de
alge, alge marine (prelucrate), foi de alge marine,
ouă de melc, melci, crustacee şi crustacee
prelucraţi, snacksuri şi gustări sub formă de
mese uşoare, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
păsări de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, biscuit
(crocanţi), biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri
gata de preparat şi semipreparate, constând
în principal din carne, de peşte, fructe de
mare, crustacee şi moluşte, pasăre de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, apertive, constând

în principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, păsări de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de
soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
semipreparate sau mâncăruri gata de consum,
de asemenea, produse alimentare congelate
prin scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii
şi inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare in ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente) , cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
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condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă),
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome de transformare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos Bechamel), pesto (sosuri), sosuri
de muştar, vinaigrettes şi sosuri pentru salate
(lichide sau uscate), sosuri de fructe, sosuri,
preparate pentru efectuarea de sosuri, sosuri
pentru salate, amestecuri pentru masă şi
produse specifice pentru gătit uşor în formă
uscată, sub formă de pastă sau lichidă, constând
de ingrediente arome şi condimente, aditivi
tehnici pentru produse alimentare, cum ar fi
agenţi de îngroşare sau emulgatori şi ingrediente
aromatizate, în special produse lactate, legume,
fructe, ciuperci, arome, condimente şi plante
aromatice, pate din carne, peşte, păsări de curte
şi carne de vânat pentru gătirea alimentelor,
sirop auriu (îndulcitor natural), sirop de arţar
(îndulcitor natural), amestecuri uscate pentru
sosuri şi sosuri pentru salate (lichid sau uscat),
sosuri (amestecuri de ulei şi oţet), produse
tartinabile şi topping-uri pentru mâncăruri,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
aluat de foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei
şi oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau

acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-un
prăjitor de pâine, în special sandwich-uri coapte
aperitive, fulgi de porumb, boabe de porumb
(prelucrate): vol-au-vent (produse de patiserie),
amestecuri de copt şi amestecuri gata de copt
(sub formă de pulbere), inclusiv amestecuri de
coacere cu mirodenii şi arome, produse de
morărit, tacos, tortilla, faină de tapioca, budinc,
dulciuri şi deserturi (produse de patiserie și
cofetărie), produse tartinabile pentru pâine pe
bază de ciocolată, agent de creştere pentru
produse de panificaţie, şi anume bicarbonat de
sodiu, carbonat de amoniu şi drojdie uscată
pentru gătit, agenţi de afânare pentru prăjituri,
ciocolată, nuga, produse de patiserie, produsele
care conţin ceai pentru consum (cu adaos de
vitamine şi / sau aromatizate şi / sau infuzate
şi / sau mineralizate), ceai rece, băuturi pe
bază de ceai, pe bază de plante şi infuzii de
fructe (nu medicinale), tisanes (nu medicinale),
kombucha, hârtie de orez (comestibilă), drojdie
de bere, drojdie de produse pentru consumul
uman, tărâţe prelucrată (preparate din cereale)
pentru consumul uman, preparate din tărâţe
destinate consumului uman, produse alimentare
în principal din faină de soia cu fasole şi năut,
inclusiv boabe de soia, texturate din soia, pastă
de soia (miso), drojdie sub formă de comprimate
sau capsule, apă de trandafir (aromă), produse
alimentare preparate din fidea, paste şi orez,
tacos, scoici taco, tortilla, împachetări (produs
alimentar, produse de patiserie din lipie),
gustări, chipsuri şi gustări mici, produse, în
principal, din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, gustări instant şi semipreparate,
aperitive din cereale, produse alimentare
din cereale, orez, paste, flori condimentare
marinate in ulei sau prăjite, pâine cu topping,
amestecuri (condimente)uscate pentru mese
instant, preparate, în principal, din cereale,
produse din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, salate deja
preparate, umpluturi şi amestecuri din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, prăjituri de
cartofi, pateuri (produse de patiserie), produse
alimentare dietetice şi aditivi nutriţionali pe
bază de carbohidraţi nu în scopuri medicinale,
amestecuri pentru glazuri pentru gatit (glazuri
pentru gătit), dextroză, dextroză fumigant
pentru consum, glutamat monosodic, glutamat
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de sodiu, topinguri comestibile de produse
alimentare, condimente pulverizabile pentru
produse alimentare, agenţi de îngroşare pentru
uz culinar, agenţi de legare şi stabilizare pentru
cârnaţi, gluten pentru consum, amestecuri
pentru glazuri alimentare, glazură de condimente
(glazură pentru aromare) pentru produse
alimentare, preparate din susan, toate bunurile
menţionate, de asemenea, ca conserve sau
gustări instant, de asemenea, congelate şi
de asemenea, ca produse alimentare dietetice
pentru uz non-medicinal.
32. Băuturi cu ceai.

───────

(210) M 2019 06643
(151) 17/09/2019
(732) HUNT SECURITY SRL, BD.

MAMAIA NR. 209, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

HUNT SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.11.03;
26.02.03; 26.02.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
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. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 06644
(151) 17/09/2019
(732) FLO AUTO LEASE S.R.L.,

ALEEA ADRIAN CARSTEA NR.
3, CAMERA NR. 3, BL. 75, SC.
1, ET. 6, AP. 35, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

FLOAUTO LEASE

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 24.01.09;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu
(HEX#DC3541), gri (HEX#696969),
negru (HEX#212121)

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

39. Servicii de leasing autor (cu excepția celor
finanțate pentru achiziția în rate sau închiriere).

───────
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