
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
01/06/2020-02/06/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 09/06/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/06/2020-02/06/2020

2

Cereri Mărci publicate în 09/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2020 03420 02/06/2020 SC VIRTUAL LOOK SRL FishWatching

3 M 2020 03429 02/06/2020 BUNATATI TATA VLAD SRL Tata Vlad HANDMADE
GOODIES

4 M 2020 03599 02/06/2020 REMUS-DANIEL NEDELCU ANATRIPSIS DAY SPA Wellness
and Beauty

5 M 2020 03609 01/06/2020 ABRU DESIGN ATELIER SRL Mă ghindesc la tine

6 M 2020 03610 01/06/2020 EMILIA MIHAELA BOGOSEL EARTHLY BALANCE

7 M 2020 03611 01/06/2020 SIRETILA BY DIA ŞIRETILĂ

8 M 2020 03612 01/06/2020 PRIME DASH DEVELOPMENT
SA

prime dash

9 M 2020 03613 01/06/2020 RALUCA CRISTINA
PURCAREA

VISIT VIBRANT ROMANIA We
live it. You´ll love it.

10 M 2020 03614 02/06/2020 NEMASE COMPROD SRL HOTEL MARIKO INN rustic
restaurant pub

11 M 2020 03615 02/06/2020 BASHIR QANADILO GLOW CONCEPT

12 M 2020 03616 02/06/2020 WOLRDSALT INDUSTRIES SRL AZZURRO 60

13 M 2020 03617 02/06/2020 LUCAS BITES SRL Lucas Bites

14 M 2020 03618 02/06/2020 DAOOD RONI Bittol

15 M 2020 03619 02/06/2020 WONDER FOODS SRL mechico

16 M 2020 03620 02/06/2020 DANIELA DUMITRACHE Trattoria Quattro

17 M 2020 03621 02/06/2020 GEORGE CIOLACOFF Dr.Ciolacoff

18 M 2020 03622 02/06/2020 DORIN IOAN SPINEANU ATS Acumulator Termic Solar

19 M 2020 03623 02/06/2020 OCTAVIAN ANDREI BARBUR LOWKCAL FOOD

20 M 2020 03624 02/06/2020 S.C. STRAJA CO 98 S.R.L. S GUARD

21 M 2020 03626 02/06/2020 WORLDSALT INDUSTRIES SRL AZZURRO Enjoy a clean life!

22 M 2020 03627 02/06/2020 BEAR CRIB S.R.L. ARBOTECA

23 M 2020 03628 02/06/2020 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. CETATEA MOLDOVEI
Sauvignon Blanc & Feteasca
Regala demidulce

24 M 2020 03630 02/06/2020 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. CETATEA MOLDOVEI
Merlot&Saperavi demidulce

1 M 2020 03372 25/05/2020 AUTO COBALCESCU SRL Auto Rulate AUTO
COBĂLCESCU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 03631 02/06/2020 PETRE COMBEI COMRANADO

26 M 2020 03632 02/06/2020 NICOLAE-CRISTINEL ILIE M GOLD

27 M 2020 03633 02/06/2020 TOMIS-MARCEL BONDOC TOMIS grill sârbesc LA JAR

28 M 2020 03634 02/06/2020 SWEET CART S.R.L. Cutia cu tutun

29 M 2020 03635 02/06/2020 CUBIC SMART STORE S.R.L. Hospitality READY TO SERV

30 M 2020 03636 02/06/2020 SC ANGHEL BROTHERS
PRODUCTION SRL

itf imagine timisoara festival
Festival de Fotografie si Film

31 M 2020 03638 02/06/2020 ELENA OVREIU
Jonkheer Thomas Arend Stoop

MedTech Revolution

32 M 2020 03639 02/06/2020 Marian-Codruț Nedelcu Win 24

33 M 2020 03640 02/06/2020 SC APICOLA PASTORAL-
GEORGESCU SRL

ALBINA CARPATINĂ Lăptișor C

34 M 2020 03641 02/06/2020 PREZENT SRL PREZENT Pescăria Amzaru Cea
mai bună ciorbă de rechin din
1991!

35 M 2020 03642 02/06/2020 INTERFOOD PROCESSING
SRL

PROGIENIC

36 M 2020 03643 02/06/2020 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

ADAUGĂ BANI INSTANT BCR

37 M 2020 03644 02/06/2020 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

ADD MONEY INSTANTLY BCR

38 M 2020 03645 02/06/2020 BEST WAY ELECTRONIC SRL UN fresh

39 M 2020 03646 02/06/2020 SC ROBEST COM SRL CELLBOX

40 M 2020 03647 02/06/2020 KANEL'S KAKE SRL KNL Premium CHICKEN Knl
exquisite

41 M 2020 03649 02/06/2020 PANTOFPEDIA SRL ANA Urbana

42 M 2020 03650 02/06/2020 MANGA SUSHI SRL MANGA SUSHI

43 M 2020 03651 02/06/2020 PRIGOANĂ VASILE SILVIU

44 M 2020 03652 02/06/2020 A&B INTERNATIONAL
COMMERCE SRL

SIART

45 M 2020 03653 02/06/2020 BAUCEM TRADING COMPANY
SRL

Baucem

46 M 2020 03654 02/06/2020 MACROCLIMA COM SRL SKYWORTH

47 M 2020 03655 02/06/2020 ADOCHIȚI DOREL
NICUȘOR ADOCHIȚI

Bluefin Restaurant taste the
flavour of quality
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2020 03656 02/06/2020 S.C. SDA SERVICII DE

DEPOZITARE SI ARHIVARE
S.R.L.

BUGSman ARCHIVE
MANAGEMENT

49 M 2020 03657 02/06/2020 SC SPACO DIESEL FUEL
INJECTION PUMPS
COMPONENTS SRL

SPACO DIESEL FUEL
INJECTION PUMPS
COMPONENTS BEST
QUALITY GUARANTEED
www.spacodiesel.ro Romania

50 M 2020 03658 02/06/2020 S.C. SDA SERVICII DE
DEPOZITARE SI ARHIVARE
S.R.L.

BUGSMAN

51 M 2020 03659 02/06/2020 LEVENTE - HUGO BARA CONTE HUGO

52 M 2020 03660 02/06/2020 LIDER TEX SRL onTOP

53 M 2020 03661 02/06/2020 ANDIMIR EXPRESS SRL gioia&gelato

54 M 2020 03662 02/06/2020 LIDER TEX SRL myontop

55 M 2020 03663 02/06/2020 SC RETA COM SRL RETA COM TOT CE TINE DE
FIER

56 M 2020 03664 02/06/2020 SC BASE ONE SRL Conny's

57 M 2020 03665 02/06/2020 GEORGETA OCOȘ AROMARIUM by Georgeta Ocoș

58 M 2020 03666 02/06/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT

DRIVE Cafe

59 M 2020 03667 02/06/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT

DRIVE Cafe

60 M 2020 03668 02/06/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM NEFT

DRIVE Cafe

61 M 2020 03669 02/06/2020 PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY GAZPROM
NEFTHIMBIR MURAT.

DRIVE Cafe
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SPLAIUL UNIRII NR. 311,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030138,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Auto Rulate AUTO
COBĂLCESCU

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.06

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

clase:
12. Vehicule.
37. Servicii de construcții.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03420
(151) 02/06/2020
(732) SC VIRTUAL LOOK SRL, STR. A

II-A, SC. A, ET. 3, AP. 14, JUDEŢ
TULCEA, SULINA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)

FishWatching

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.09.04;
01.15.24; 20.01.19

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de agenții de import-export.
39. Transport, ambalare și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03429
(151) 02/06/2020
(732) BUNATATI TATA VLAD SRL, STR.

JUPITER NR. 1, BL. F, SC. 2, AP.
26 JUDEȚUL CLUJ, BACIU, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Tata Vlad HANDMADE
GOODIES

(531) Clasificare Viena: 01.03.12; 05.07.01;
05.07.24; 27.05.01; 27.05.17

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

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

(210) M 2020 03372
(151) 25/05/2020
(732) AUTO COBALCESCU SRL,
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot 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.

───────

(210) M 2020 03599
(151) 02/06/2020
(732) REMUS-DANIEL NEDELCU, STR.

CODUL COSMINULUI NR. 60,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500162,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ANATRIPSIS DAY SPA
Wellness and Beauty

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 02.09.04; 02.09.15

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

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
masaj, infrumusetare, cosmetica, hairstyle,
manichiură, pedichiura, masaj thailandez,
servicii de cosmetică, servicii de manichiură,
servicii de manichiură și de pedichiură, servicii
oferite de saloane de coafură, servicii furnizate
de saloane de coafură și înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 03609
(151) 01/06/2020
(732) ABRU DESIGN ATELIER SRL,

NR. 612, CAM. 5, JUDETUL
TIMIS, LIEBLING, 307245, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Mă ghindesc la tine

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

14. Podoabe (bijuterie), broșe (bijuterie),
produse de bijuterie, articole de bijuterie, articole
de bijuterie semiprețioase, articole de bijuterie
false, bijuterie din argint veritabil, lănțișoare de
bijuterie pentru brățări,
articole de imitații de bijuterie, lănțișoare de
bijuterie pentru coliere, articole de bijuterie cu
pietre prețioase, articole de bijuterie care conțin
aur, articole de bijuterie cu pietre ornamentale,
articole de bijuterie
realizate din metale prețioase, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, lanțuri de
bijuterie din
metale prețioase pentru coliere, articole de
bijuterie realizate din aliaje de metale prețioase,
articole
semifinisate din metale prețioase utilizate în
confecționarea articolelor de bijuterie, gablonțuri
din bronz,
figurine din imitație de aur, butoni de manșetă
din imitație de aur, metale prețioase și aliajele
acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase.
20. Figurine din rășină turnate la rece.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, jucării, titireze
(jucării), jucării modulare, jucării mobile
suspendate, jucării din pânză, jucării pentru
bebeluși, jucării
pentru copii, jucării pentru pisici, jucării pentru
păsări, jucării pentru câini, jucării din lemn, jucării
din
metal, puzzle-uri (jucării).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 03610
(151) 01/06/2020
(732) EMILIA MIHAELA BOGOSEL,

STR. PRINCIPALA NR. 32,
JUDETUL BIHOR, LAZURI DE
BEIUS, 417300, BIHOR, ROMANIA

(540)

EARTHLY BALANCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05;
24.17.25

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(210) M 2020 03611
(151) 01/06/2020
(732) SIRETILA BY DIA, BD. IULIU

MANIU NR. 73, BL. 3, SC. 8, ET. 9,
AP. 400, CAMERA 9, BUCURESTI,
061089, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ŞIRETILĂ

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

26. Șireturi de încălțăminte.
───────

(210) M 2020 03612
(151) 01/06/2020
(732) PRIME DASH DEVELOPMENT

SA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 17, POD MANSARDAT, ET.
3, JUDETUL BIHOR, ORADEA,
410203, BIHOR, ROMANIA

(540)

prime dash

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 03613
(151) 01/06/2020
(732) RALUCA CRISTINA PURCAREA,

BD. NAŢIUNILE UNITE NR. 5, BL.
110, SC. 1, ET. 1, AP. 1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VISIT VIBRANT ROMANIA
We live it. You´ll love it.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
24.17.25

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru,
albastru deschis, galben, rosu

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

39. Servicii de turism privind transportul, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului

pentru călători, rezervarea călătoriilor prin
intermediul agențiilor de turism,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii
specifice agențiilor de turism privind transportul
și servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport, servicii de transport.
41. Servicii de ghizi de turism.

───────

(210) M 2020 03614
(151) 02/06/2020
(732) NEMASE COMPROD SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR. 278,
JUDETUL NEAMT, ROMAN,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CIPI ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2, NR.
2, SC. B, AP. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

HOTEL MARIKO INN
rustic restaurant pub

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
01.01.04; 25.01.25

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
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sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03615
(151) 02/06/2020
(732) BASHIR QANADILO, STR.

AVRIGULUI NR. 9-19, BL. U1, AP.
180, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2, NR.
2, SC. B, AP. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

GLOW CONCEPT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02;
26.01.03

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03616
(151) 02/06/2020
(732) WOLRDSALT INDUSTRIES SRL,

STR. PARCULUI NR. 3, JUDETUL
NEAMT, TAMASENI, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CIPI ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2, NR.
2, SC. B, AP. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)
AZZURRO 60

(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 2020 03617
(151) 02/06/2020
(732) LUCAS BITES SRL, STR.

TABEREI NR. 1, JUDETUL
CONSTANTA, NAVODARI, 905700,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Lucas Bites

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:galben (HEX
#EFA635), negru (HEX #000000), gri
(HEX #B1B4B7)

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

30. Faină și preparate din cereale.
───────

(210) M 2020 03618
(151) 02/06/2020
(732) DAOOD RONI, STR. SCOLII NR.

40A, BL. 2, SC. 1, ET. 2, AP. 10,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Bittol

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
24.01.05

(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde,
galben, maro

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

5. Produse pentru odorizarea aerului, prosoape
sanitare, dezinfectante, şerveţele dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, dezinfectanţi şi
antiseptice, dezinfectante, folosite pentru igienă,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
produse dezinfectante de uz menajer, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
şi detergenţi medicinali şi dezinfectanţi, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), produse de curăţare antiseptice.
35. Administrarea vânzărilor, administraţie
comercială, servicii oferite de agentii de import-
export, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de informaţii comerciale,
promovarea vânzărilor pentru terţi, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing şi publicitare,

distribuire de materiale publicitare, şi anume,
pliante, prospecte, brosuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanţă pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spaţiu pe pagini web pentru
promovarea de produse şi servicii, furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terţi, 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, servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu articole de
curăţare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de curăţare, aceste servicii
pentru toate produsele, în special pentru cele
menţionate în clasa 5.
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
şi livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare şi ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuţie,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de descărcare
şi reambalare, servicii de etichetare, transport
şi depozitare, aceste servicii pentru toate
produsele, în special pentru cele menţionate în
clasa 5.

───────
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(210) M 2020 03619
(151) 02/06/2020
(732) WONDER FOODS SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, CLADIREA
C6, P+1E, SHOWROOM SI
BIROURI. JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

mechico

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.09.01

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

clase:
5. Produse pentru odorizarea aerului, prosoape
sanitare, dezinfectante, şerveţele dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, dezinfectanţi şi
antiseptice, dezinfectante, folosite pentru igienă,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
produse dezinfectante de uz menajer, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
şi detergenţi medicinali şi dezinfectanţi, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), produse de curăţare antiseptice.
35. Administrarea vânzărilor, administraţie
comercială, servicii oferite de agentii de import-
export, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de informaţii comerciale,
promovarea vânzărilor pentru terţi, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing şi publicitare,
distribuire de materiale publicitare, şi anume,
pliante, prospecte, brosuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanţă pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spaţiu pe pagini web pentru
promovarea de produse şi servicii, furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terţi, 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, servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu articole de
curăţare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de curăţare, aceste servicii
pentru toate produsele, în special pentru cele
menţionate în clasa 5.
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
şi livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare şi ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuţie,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de descărcare
şi reambalare, servicii de etichetare, transport
şi depozitare, aceste servicii pentru toate
produsele, în special pentru cele menţionate în
clasa 5.

───────

(210) M 2020 03620
(151) 02/06/2020
(732) DANIELA DUMITRACHE, STR.

ILEANA COSANZEANA NR. 9, AP.
152, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Trattoria Quattro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
09.07.19

(591) Culori revendicate:verde, rosu, negru,
alb

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 03621
(151) 02/06/2020
(732) GEORGE CIOLACOFF, STR.

VISARION NR. 9, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Dr.Ciolacoff

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

3. Preparate cosmetice.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 03622
(151) 02/06/2020
(732) DORIN IOAN SPINEANU, STR.

EROILOR NR. 29, BL. 27, JUDEŢ
ALBA, BLAJ, ALBA, ROMANIA

(540)

ATS Acumulator Termic Solar

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
11. Panouri solare independente pentru încălzit
apă (aparate), aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de comerţ, servicii de agenţii de import-
export, lucrări de birou, publicitate, regruparea
în avatajul terţilor a produselor din clasa
11 (cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere.

───────

(210) M 2020 03623
(151) 02/06/2020
(732) OCTAVIAN ANDREI BARBUR,

STR. DR. THOMA IONESCU NR.
19, SC. B, ET. 4, AP. 19, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LOWKCAL FOOD

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03624
(151) 02/06/2020
(732) S.C. STRAJA CO 98 S.R.L., STR.

THEODOR DUMITRU NECULUTA
NR. 22, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

S GUARD

(531) Clasificare Viena: 02.01.02; 27.05.01;
27.05.17

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
01/06/2020-02/06/2020

(210) M 2020 03626
(151) 02/06/2020
(732) WORLDSALT INDUSTRIES SRL,

STR. PARCULUI NR. 3, JUDEŢ
NEAMŢ, TAMASENI, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN,
STR.L.PATRASCANU NR.2,
JUD.BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

AZZURRO Enjoy a clean life!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.15

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 03627
(151) 02/06/2020
(732) BEAR CRIB S.R.L., STR. PROF.

NICOLAE OBLU NR. 18A, BL. B1,
ET.2, AP. 16, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

ARBOTECA

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Decoraţiuni interioare, design arhitectural
pentru decoraţiuni exterioare, design arhitectural
pentru decoraţiuni interioare, consultanţă în
decoraţiuni interioare, design de decoraţiuni
interioare pentru magazine, servicii de
consultanţă în materie de decoraţiuni interioare,
servicii de proiectare privind decoraţiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decoraţiuniile interioare pentru locuinţe,
consultanţă privind alegerea materialelor pentru
tapiţarea mobilierului (decoraţiuni interioare),
consultanţă privind alegrea huselor detaşabile
pentru mobilier (decoraţiuni interioare),
furnizarea unui site cu informaţii în domeniul
decoraţiunilor interioare.

───────
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(210) M 2020 03628
(151) 02/06/2020
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L.,

STR. GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26, CORP
A1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CETATEA MOLDOVEI
Sauvignon Blanc &

Feteasca Regala demidulce

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.19; 24.09.05

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03630
(151) 02/06/2020
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L.,

STR. GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26, CORP
A1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CETATEA MOLDOVEI
Merlot&Saperavi demidulce

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.25;
26.11.03; 25.01.18; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 03631
(151) 02/06/2020
(732) PETRE COMBEI, BLD. NICOLAE

TITULESCU NR. 11, BL. 18, SC. 1,
AP. 19, JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)
COMRANADO

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 03632
(151) 02/06/2020
(732) NICOLAE-CRISTINEL ILIE, BD. 1

MAI NR. 30, BL. 0D15, SC. D, ET. 1,
AP. 127, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

M GOLD

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.21; 29.01.13

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (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
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 03633
(151) 02/06/2020
(732) TOMIS-MARCEL BONDOC,

STR. RAHOVEI NR. 4, JUDEȚUL
MEHEDINȚI, DROBETA-TURNU
SVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

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

(540)

TOMIS grill sârbesc LA JAR

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 13.03.07;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben, alb
(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)
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 2020 03634
(151) 02/06/2020
(732) SWEET CART S.R.L., SOSEAUA

VIRTUTII NR. 9, BL. R4, SC. 3, ET.
6, AP. 83, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Cutia cu tutun

(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)

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
01/06/2020-02/06/2020

(210) M 2020 03635
(151) 02/06/2020
(732) CUBIC SMART STORE S.R.L.,

STR. GARII NR. 157E, CORP
C4, SAT JILAVA, JUD. ILFOV,
COMUNA JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Hospitality READY TO SERV

(531) Clasificare Viena: 11.01.03; 11.01.04;
11.03.09; 25.01.25; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 03636
(151) 02/06/2020
(732) SC ANGHEL BROTHERS

PRODUCTION SRL, STR. NOUA
NR. 19, CAMERA 1, ET. 3, AP. 12,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

itf imagine timisoara festival
Festival de Fotografie si Film

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov
(HEX=#FF72F7), negru
(HEX=#000000)

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

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

───────

(210) M 2020 03638
(151) 02/06/2020
(732) ELENA OVREIU, SOSEAUA

MARE NR. 56, JUD. TELEORMAN,
DOBROTEŞTI, 147115,
TELEORMAN, ROMANIA
Jonkheer Thomas Arend Stoop,
STRADA LT. AV. MARCEL
ANDREESCU NR. 7, APT.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MedTech Revolution

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

41. Educație și instruire.
───────
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(210) M 2020 03639
(151) 02/06/2020
(732) Marian-Codruț Nedelcu, STR.

HORIA CLOȘCA ȘI CRIȘAN NR.
11, JUDET ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR.
27, ETAJ 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Win 24

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02;
26.04.17; 26.04.18

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

clase:
41. Furnizarea instalaţiilor de casino (jocuri
de noroc), servicii de club (amuzament sau
educaţie), servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, organizarea de jocuri de loterii,
cluburi de noapte (divertisment), operarea de
loterii.
43. Servicii de bar, servicii oferite de snack-bar-
uri.

───────

(210) M 2020 03640
(151) 02/06/2020
(732) SC APICOLA PASTORAL-

GEORGESCU SRL, SOS.
GIURGIULUI NR. 290E, JUDETUL
ILFOV, COMUNA JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
ALBINA CARPATINĂ

Lăptișor C
(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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────
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(210) M 2020 03641
(151) 02/06/2020
(732) PREZENT SRL, STR.

PESCARILOR NR. 72, BL.
FZ17 SC.A ET.4 AP.14, JUD.
CONSTANTA
, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PREZENT Pescăria
Amzaru Cea mai bună

ciorbă de rechin din 1991!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 03.09.01; 26.01.01

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
verde, albastru, turcoaz, negru, alb

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

43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210) M 2020 03642
(151) 02/06/2020
(732) INTERFOOD PROCESSING SRL,

STR. INDUSTRIILOR NR. 32, JUD.
IASI, BRATULENI, IAȘI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PROGIENIC

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

3. Preparate cosmetice, produse pentru spălare,
produse de curatare pentru vehicule, detergenți.
5. Săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, dezinfectanți și antiseptice.

───────

(210) M 2020 03643
(151) 02/06/2020
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR.
159, BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA A, ET. 6,
SECTOR 6, BUCURESTI, 060013,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ADAUGĂ BANI INSTANT BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────
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(210) M 2020 03644
(151) 02/06/2020
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR.
159, BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA A, ET. 6,
SECTOR 6, BUCURESTI, 060013,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ADD MONEY INSTANTLY BCR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35.  Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36.  Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2020 03645
(151) 02/06/2020
(732) BEST WAY ELECTRONIC SRL,

SOSEAUA FUNDENI NR. 74, ET. 4,
BIROUL NR. 3, ZONA C, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UN fresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.18

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

clase:
5. Dezinfectanţi, deodorante, altele decât cele
de uz personal.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 03646
(151) 02/06/2020
(732) SC ROBEST COM SRL ,

COMUNA CARCEA, TARLAUA 6,
PARCELA 45, JUDEŢUL DOLJ ,
SAT CARCEA , 207206, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CELLBOX

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2020 03647
(151) 02/06/2020
(732) KANEL'S KAKE SRL, ALEEA

PLOPILOR NR. 4, BL.19, SC.C, AP.
2, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

KNL Premium
CHICKEN Knl exquisite

(531) Clasificare Viena: 26.04.15; 26.04.16;
26.04.18; 03.07.03; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante restaurante, bistro, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 03649
(151) 02/06/2020
(732) PANTOFPEDIA SRL, SPLAIUL

INDEPENDENȚEI NR. 273,
CORP 3, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

ANA Urbana

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul sau
cu
ridicata, în cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenţie de import-
export, prezentarea

produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau
publicitare, marketing, servicii de cercetare şi
informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii ale terţ
ilor prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-line
de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicată.

───────

(210) M 2020 03650
(151) 02/06/2020
(732) MANGA SUSHI SRL, STR.

SCARLATESCU NR. 53,
PARTER, CAM. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MANGA SUSHI

(531) Clasificare Viena: 04.02.20; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde
deschis, alb

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

43.  Servicii de servire a preparatelor culinare
japoneze in restaurante si prin comenzi online.

───────
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(210) M 2020 03651
(151) 02/06/2020
(732) PRIGOANĂ VASILE SILVIU, STR.

LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.01.03; 19.01.12;
29.01.03

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
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.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 03652
(151) 02/06/2020
(732) A&B INTERNATIONAL

COMMERCE SRL, STR. CĂPÂLNA
NR. 20, BL. L15, SC. 3, PARTER,
AP. 30, CAM. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

SIART

(531) Clasificare Viena: 03.07.07; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar, suporturi pentru lămpi, dispozitive
de
iluminat pentru grădină, decorațiuni pentru
iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase),
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
candelabre electrice, ornamente care atârnă
pentru
candelabre, lampadare, lustre, plafoniere
(corpuri de iluminat), veioze de noptieră, spoturi
pentru
mobilier, spoturi pentru iluminatul casnic, spoturi,
cutii frigorifice, electrice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
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spumă de mare, chihlimbar galben, suporturi
pentru haine (mobilă), suporturi pentru flori
(mobilă), mobilier de grădină din aluminiu,
mobilier de grădină din metal, mobilier de
grădină din lemn, mobilier din plastic pentru
grădină, mobilier pentru casă, birou și grădină,
șezlonguri, șezlonguri gonflabile, șezlonguri
pentru plajă, pufuri (mobilier), decorațiuni
adezive de perete, din lemn, decorațiuni din
materiale plastice pentru alimente, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, decorațiuni pentru uși,
din plastic, perne, perne pentru fotolii, articole
decorative textile (perne), perne pentru animale
de companie, cutii din lemn, cutii din plastic, cutii
pentru jucării, cutii pentru medicamente, cutii
pentru unelte (mobilier), cutii decorative de lemn,
cutii de plastic decorative.
26. Coronițe artificiale de Crăciun cu lumini
încorporate, ghirlande artificiale, ghirlande
artificiale de Crăciun cu lumini încorporate,
ghirlande artificiale de Crăciun, plante artificiale,
pomi artificiali, cu excepția pomilor de Crăciun,
plante artificiale pentru exterior.
28. Ornamente pentru petrecere și pomi de
crăciun artificiali, echipamente din plastic pentru
terenuri de joacă, structuri de cățărat pentru
terenuri de joacă, aparate de joacă pentru
interior pentru copii, echipamente din lemn
pentru terenuri de joacă, piscine gonflabile de
înot (articole de joacă), echipament de locuri
de joacă pentru copii, tobogane pentru cățărat
(aparate de joacă pentru copii), covorașe de
joacă destinate utilizării cu mașini de jucărie
[jucării], corturi de joacă, sănii [articole de joacă],
săniuțe (articole de joacă), articole de joacă
educative, echipamente pentru terenuri de joacă,
saltele de joacă pentru bebeluși.

───────

(210) M 2020 03653
(151) 02/06/2020
(732) BAUCEM TRADING COMPANY

SRL, SOS ALEXANDRIEI NR.
201H, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Baucem

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:bleu deschis, alb,
negru

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

2. Coloranti, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, raşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi
artă.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).

───────

(210) M 2020 03654
(151) 02/06/2020
(732) MACROCLIMA COM SRL, STR.

MOLDOVITA NR. 16, BL. M2D9/1,
SC. 1, ET. 9, AP. 78, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SKYWORTH
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru(Pantone
2175C)

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

11. Aparate și instalatii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.

───────

(210) M 2020 03655
(151) 02/06/2020
(732) ADOCHIȚI DOREL, STR.

TUFĂNELELOR NR. 1, BLOC P30,
SC. 2, ETAJ 1, AP. 15, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
NICUȘOR ADOCHIȚI , STR.
TUFĂNELELOR NR. 1, BLOC P30,
SC. 2, ETAJ 1, AP. 15, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bluefin Restaurant taste
the flavour of quality

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
11.01.02; 11.01.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
auriu, negru, alb

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

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cantină, bufet pentru
gustări (snack-bar), bar, bistro, cafenea și
ceainărie, servicii de catering, servicii oferite de
bucătari personali.

───────

(210) M 2020 03656
(151) 02/06/2020
(732) S.C. SDA SERVICII DE

DEPOZITARE SI ARHIVARE
S.R.L., STR. 13 DECEMBRIE NR.
94A, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BUGSman ARCHIVE
MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 29.01.14

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

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

9. Software pentru gestiunea documentelor,
baze de date computerizate, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de
pe internet, date înregistrate pe suport
magnetic, fișiere de date înregistrate, software
pentru stocare digitală distribuită, aparate
şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
35. Arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcții de secretariat), servicii de
administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terți, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date.
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42. Servicii de stocare electronică pentru
arhivare de date electronice, servicii de stocare
electronică pentru arhivare de baze de date,
servicii de stocare electronică pentru arhivare de
baze de date, imagini și alte date electronice,
servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei precum
cercetarea şi proiectarea aferentă, servicii de
analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2020 03657
(151) 02/06/2020
(732) SC SPACO DIESEL FUEL

INJECTION PUMPS
COMPONENTS SRL, DRUMUL
PADUREA PUSTNICU NR. 141A,
BL P, AP. 1, BUCURESTI, 115100,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SPACO DIESEL FUEL
INJECTION PUMPS

COMPONENTS BEST
QUALITY GUARANTEED

www.spacodiesel.ro Romania

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
26.01.16; 29.01.13

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

clase:
7. Pompe de injecție a combustibilului.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 03658
(151) 02/06/2020
(732) S.C. SDA SERVICII DE

DEPOZITARE SI ARHIVARE
S.R.L., STR. 13 DECEMBRIE NR.
94A, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BUGSMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12

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

clase:
9. Software pentru gestiunea documentelor,
baze de date computerizate, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de
pe internet, date înregistrate pe suport
magnetic, fișiere de date înregistrate, software
pentru stocare digitală distribuită, aparate
şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
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aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
35. Arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcții de secretariat), servicii de
administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terți, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date.
42. Servicii de stocare electronică pentru
arhivare de date electronice, servicii de stocare
electronică pentru arhivare de baze de date,
servicii de stocare electronică pentru arhivare de
baze de date, imagini și alte date electronice,
servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei precum
cercetarea și proiectarea aferentă, servicii de
analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2020 03659
(151) 02/06/2020
(732) LEVENTE - HUGO BARA, STR.

NICOLAE LABIS NR. 7A, JUD.
ALBA, ALBA-IULIA, 510082, ALBA,
ROMANIA

(540)

CONTE HUGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03660
(151) 02/06/2020
(732) LIDER TEX SRL, BD. UNIRII

NR. 1, BL. 1, SC. 1, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040101,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

onTOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.25

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2020 03661
(151) 02/06/2020
(732) ANDIMIR EXPRESS SRL, STR.

HOTARANI NR. 840, JUD. NEAMT,
GRUMAZESTI, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN , STRADA LUCRETIU
PATRASCANU NR.2,SC.B,AP.2,
BACAU, ROMANIA

(540)

gioia&gelato

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
24.17.25; 02.05.23; 08.01.18

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 03662
(151) 02/06/2020
(732) LIDER TEX SRL, BD. UNIRII

NR. 1, BL. 1, SC. 1, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040101,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
myontop

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 03663
(151) 02/06/2020
(732) SC RETA COM SRL, STR.

DEZROBIRII NR. 13, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

RETA COM TOT
CE TINE DE FIER

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
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neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
35. Servicii de gestionare a afacerilor
comerciale, inclusiv pe internet, reclamă,
publicitate şi publicitate online în
legătură cu produse din oţel utilizate la producţia
de confecţii şi construcţii metalice, strângerea la
un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de produse
din tablă: tip TDA, neagră, neagră groasă,
striată, zincată,
zincată cutată, aluminiu profil T, cornier, UNP,
INP, IPE, HEA, HEB, tablă: striată, zincată,
cutată, aluminiu, oţel: lat, lat zincat, pătrat
laminat, pătrat calibrat, rotund calibrat, electrozi
sudură, sârmă sudură, ţeavă: rectangulară,
recuperată, instalaţii ţevi sudate pentru
construcţii, ţeavă alaminată, coturi forjate, ţeavă
zincată, oţel beton, plasă sudată, sârmă moale,
discuri: debitare, polizare, abrazive, pietre
polizor, diluanţi, grund, vopsea, dar şi alte bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să le vadă şi să le cumpere în mod
convenabil, servicii de comerț online de produse
diverse, servicii de comerţ cu ridicată al metalelor
şi minereurilor metalice, servicii de comerţ cu
materiale feroase şi neferoase.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor transmise
prin pagini web,
transmisiuni prin web.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului și
tratarea apei, imprimare,
conservarea alimentelor și a băuturilor.
42. Creare și menținere de pagină web (site).

───────

(210) M 2020 03664
(151) 02/06/2020
(732) SC BASE ONE SRL, STR.

WALTER MARACINEANU NR.
103C, BL. 103, SC. C, ET. 4, AP.
2, JUDEŢUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(540)
Conny's

(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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2020 03665
(151) 02/06/2020
(732) GEORGETA OCOȘ, STR. PROF.

DR. GRIGORE PLOESTEANU
NR. 15, AP. 1, JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

AROMARIUM by
Georgeta Ocoș

(531) Clasificare Viena: 26.01.14; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.02

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
35. Servicii de gestionare a afacerilor
comerciale, inclusiv pe internet, reclamă,
strângerea la un loc folosul terţilor, a unei game
variate de produse destinate aromaterapiei, dar
şi alte bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să le vadă şi să le
cumpere în mod convenabil, servicii de comerţ
online de
produse destinate aromaterapiei şi de
produse diverse, promovarea evenimentelor şi
produselor diverse prin
intermediul bannnere-lor retractabile, tricourilor,
cănilor, etichetelor, plicurilor de hârtie,
diplomelor,
trofeelor, plachetelor, publicitate şi publicitate
online în legătură cu produse destinate
aromaterapiei.

38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, pagini
web (telecomunicaţii), transmisiuni prin web.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere de site web (pagina).

───────

(210) M 2020 03666
(151) 02/06/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK

COMPANY GAZPROM NEFT, UL.
POCHTAMTSKAYA 3-5, LITER A,
CH. POM. 1N, KAB. 2401, SANKT
PETERSBURG, RUSIA

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC.
1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

DRIVE Cafe

(531) Clasificare Viena: 11.03.14; 26.02.03;
26.11.02; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, cafea artificială, praf de copt, sodă
alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit)/bicarbonat de
sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi, făină
de orz,
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mix pentru clătite sărate, făină de fasole, oţet
din bere, bibimbap (orez amestecat cu legume şi
carne de
vită), agenţi de legare pentru îngheţată, biscuiţi/
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), hrişcă, procesată, făină de hrişcă,
bulgur, chifle dulci, burritos, pudră de tort, cocă
de
tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
torturi/prăjituri, zahar candel cristalizat,
bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat, gumă
de mestecat pentru împrospătarea respiraţiei,
cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse din
cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite în
ciocolată, chowchow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de Crăciun,
produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de porumb/
făină nerafinată de porumb, porumb, măcinat,
porumb copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), sos de merişoare (condiment), cremă
de tartar de uz culinar, crutoane, orz măcinat,
ovăz măcinat, curry
(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de
lapte), esenţe pentru produsele alimentare, cu
excepţia esenţelor eterice şi
a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru paste,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
torturi/prăjituri, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi pe bază de
făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât

uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de
mâncare liofilizate, având ca principal ingredient
orezul, feluri de mâncare uscate prin îngheţare,
având ca
principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), orez
preparat învelit în alge marine, ghimbir pudră,
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, gluten
preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), şroturi
pentru
consum uman, halva, glazură pentru şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, hominy
(boabe de
porumb uscate şi tratate), făină din boabe
de porumb uscate şi tratate (hominy), miere,
sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu
gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru uz
culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de
cofetărie) /pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, biscuiţi cu malţ, extract
de malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină nerafinată /
făină, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire
a cărnii, pentru uz casnic, sosuri pentru
carne, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă,
melasă alimentară, musli, făină de muştar,
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, noodles, făini de nuci,
nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr
de palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele de
porumb, făină de
cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis /clei de albine, budinci, quiche
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(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi şofran (asezonare),
sago, sare pentru conservarea alimentelor,
sandvişuri, sosuri
(condimente), agenţi de legare pentru cârnaţi,
apă de mare pentru gătit, produse de asezonare,
algă
marină (condiment), seminţe procesate folosite
pentru asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe
de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi
(îngheţate), tăiţei soba, pâine fără gluten,
tamarind (condiment), laksa profiterol, cornuri,
pateuri cu ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de
zahăr ars, amestecuri de aluat nefermentat,
napolitane din hârtie comestibilă, macarons din
nucă de cocos, capsule de cafea, umplute, apă
de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos
de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon, pâine
nedospită, cafea neprăjită, arome de vanilie
pentru uz culinar, vanilină (substituent pentru
vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru
cafea, vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman,
drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive,
nealcoolice, vin de orz (bere), bere, must de
bere, cocktail-uri pe bază de bere, preparate
pentru fabricarea
băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe /suc de fructe,
nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas,
limonade băuturi non-alcoolice din fructe uscate,

shandy, preparate pentru fabricarea lichiorurilor,
apă lithia (bogată în
litiu), bere de malţ, must de malţ, apă minerală
(băuturi), must, extracte de fructe nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază
de miere,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine,
băuturi pe bază de orez, altele decât substituenţii
de lapte, sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon,
şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de
soia, altele decât substituenţii de lapte, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de
masă,
suc de roşii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer.

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire a
programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri
Publicitare), ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă
în managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de
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consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artişti,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii în
baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza
costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de
eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de
muncă, audit financiar, servicii de registru de
cadouri, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,

marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii
de bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii
de comerţ online cu amănuntul pentru tonurile de
apel descărcabile, servicii de comerţ online cu
amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, sondaje de
opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, managementul
administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate
cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice
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(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru lucrările
de artă
furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonaţii
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping,
publicitate prin televiziune, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou), dactilografiere,
actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea
şi menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
şi farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru
terţi.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii
de pensiune, rezervări la pensiuni, pensiuni
pentru animale, servicii de cafenea, servicii de
bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe de
masă,

sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură în
alimente,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, închirierea
aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de aziluri de bătrâni, servicii
de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de locuinţe
pentru cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2020 03667
(151) 02/06/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK

COMPANY GAZPROM NEFT, UL.
POCHTAMTSKAYA 3-5, LITER A,
CH. POM. 1N, KAB. 2401, SANKT
PETERSBURG, RUSIA

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC.
1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

DRIVE Cafe

(531) Clasificare Viena: 08.07.08; 05.03.11;
26.04.09; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, roșu, portocaliu,
maro, verde

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

29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină/ proteine din lapte,
alginaţi
pentru uz culinar, lapte de migdale pentru uz
culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de
migdale, migdale, măcinate, aloe vera preparată
pentru consum uman, anşoa, nu viu, măduvă de
animale alimentară, piure de mere, aranjamente
din fructe procesate, anghinare, conservată,
pastă de
pătlăgele vinete/pastă de vinete, bacon
(slănină), fasole, conservată, fructe de pădure,
conservate, cuiburi
de păsări comestibile, caltaboş cu sânge /cârnaţi
cu sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru

fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de
cocos, nucă de cocos, deshidratată, grăsime din
nucă de cocos, ulei de nucă de cocos alimentar,
lapte
de nucă de cocos, lapte de nucă de cocos pentru
uz culinar, băuturi pe bază de lapte de nucă de
cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci,
compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe,
cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut, curmale,
ouă, larve de furnici comestibile, pregătite, ulei
de
măsline extra virgin alimentar, falafel, amestecuri
cu conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
grăsimi
comestibile, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu
viu,
peşte, conservat, peşte, la conservă, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă de
peşte, icre de
peşte, preparate, produse alimentare pe bază
de peşte, nuci condimentate, carne uscată prin
îngheţare /
carne liofilizată, legume uscate prin îngheţare /
legume liofilizate, fructe, conservate, fructe,
înăbuşite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de fructe,
coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat /
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din seminţe de
in, pate de ficat /pastă de ficat, ficat, homari, nu
vii,
chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă,
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conservă, lapte, băuturi din
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lapte, cu conţinut predominant de lapte, produse
din lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior
de ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine
pe bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii,
nu vii, ulei din sâmburi de palmier alimentar, ulei
de palmier alimentar, unt de arahide, lapte de
arahide
pentru uz culinar, lapte de arahide, băuturi pe
bază de lapte de arahide, arahide, preparate,
mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chipsuri de
cartofi, chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar,
cheag, lapte de orez, lapte de orez pentru uz
culinar, lapte fermentat gătit, somon, nu viu,
cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate,
ulei de susan alimentar, moluşte, nu vii, viermi
de mătase în stadiu de crisalidă pentru consum
uman,
smetana, ouă de melci pentru consum, preparate
pentru supă, supe, boabe de soia, conservate,
alimentare, lapte de soia, ulei alimentar din
boabe de soia, pateuri/turtiţe din soia, languste,
nu vii,
seu alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce,
procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din tofu,
piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de
tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu viu,
preparate pentru supa vegetală, sucuri vegetale
pentru
gătit, salate vegetale, spume vegetale, pastă
vegetală de dovlecel, cremă pe bază de legume,
legume,
conservate, legume, gătite, legume, uscate,
legume, la conservă, zer, frişcă, albuş de ou,
yakitori,
iaurt, gălbenuş de ou, piele de tofu, tempeh,
satay, legume, procesate, fructe, procesate,

ratatouille, duck confits, andouillettes, budincă
albă, choucroute garnie, hash browns, omletă,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, concentrat pe bază
de fructe
pentru gătit, creme tartinabile pe bază de
legume, agar-agar pentru scop culinar, brânză
quark, brânză
cottage, băuturi pe bază de acid lactic, flori
comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.

30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, cafea artificială, praf de copt, sodă
alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit)/bicarbonat de
sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi, făină
de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole, oţet
din bere, bibimbap (orez amestecat cu legume şi
carne de
vită), agenţi de legare pentru îngheţată, biscuiţi/
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), hrişcă, procesată, făină de hrişcă,
bulgur, chifle dulci, burritos, pudră de tort, cocă
de
tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
torturi/prăjituri, zahar candel cristalizat,
bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat, gumă
de mestecat pentru împrospătarea respiraţiei,
cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse din
cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite în
ciocolată, chowchow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de Crăciun,
produse de
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cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de porumb/
făină nerafinată de porumb, porumb, măcinat,
porumb copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), sos de merişoare (condiment), cremă
de tartar de uz culinar, crutoane, orz măcinat,
ovăz măcinat, curry
(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de
lapte), esenţe pentru produsele alimentare, cu
excepţia esenţelor eterice şi
a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru paste,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
torturi/prăjituri, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi pe bază de
făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de
mâncare liofilizate, având ca principal ingredient
orezul, feluri de mâncare uscate prin îngheţare,
având ca
principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), orez
preparat învelit în alge marine, ghimbir pudră,
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, gluten
preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), şroturi
pentru
consum uman, halva, glazură pentru şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, hominy
(boabe de
porumb uscate şi tratate), făină din boabe
de porumb uscate şi tratate (hominy), miere,
sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu
gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru uz
culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de
cofetărie) /pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, biscuiţi cu malţ, extract
de malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină nerafinată /

făină, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire
a cărnii, pentru uz casnic, sosuri pentru
carne, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă,
melasă alimentară, musli, făină de muştar,
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, noodles, făini de nuci,
nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr
de palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele de
porumb, făină de
cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis /clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi şofran (asezonare),
sago, sare pentru conservarea alimentelor,
sandvişuri, sosuri
(condimente), agenţi de legare pentru cârnaţi,
apă de mare pentru gătit, produse de asezonare,
algă
marină (condiment), seminţe procesate folosite
pentru asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe
de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi
(îngheţate), tăiţei soba, pâine fără gluten,
tamarind (condiment), laksa profiterol, cornuri,
pateuri cu ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de
zahăr ars, amestecuri de aluat nefermentat,
napolitane din hârtie comestibilă, macarons din
nucă de cocos, capsule de cafea, umplute, apă
de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos
de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon, pâine
nedospită, cafea neprăjită, arome de vanilie
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pentru uz culinar, vanilină (substituent pentru
vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru
cafea, vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman,
drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire a
programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri
Publicitare), ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă
în managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artişti,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea

potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii în
baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza
costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de
eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de
muncă, audit financiar, servicii de registru de
cadouri, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii
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de bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii
de comerţ online cu amănuntul pentru tonurile de
apel descărcabile, servicii de comerţ online cu
amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, sondaje de
opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, managementul
administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate
cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat,

aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru lucrările
de artă
furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonaţii
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping,
publicitate prin televiziune, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou), dactilografiere,
actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea
şi menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
şi farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru
terţi.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii
de pensiune, rezervări la pensiuni, pensiuni
pentru animale, servicii de cafenea, servicii de
bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe de
masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură în
alimente,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, închirierea
aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de aziluri de bătrâni, servicii
de
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restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de locuinţe
pentru cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2020 03668
(151) 02/06/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK

COMPANY GAZPROM NEFT, UL.
POCHTAMTSKAYA 3-5, LITER A,
CH. POM. 1N, KAB. 2401, SANKT
PETERSBURG, RUSIA

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC.
1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

DRIVE Cafe

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 01.15.15;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
albastru

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

30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason,

sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, cafea artificială, praf de copt, sodă
alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit)/bicarbonat de
sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi, făină
de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole, oţet
din bere, bibimbap (orez amestecat cu legume şi
carne de
vită), agenţi de legare pentru îngheţată, biscuiţi/
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), hrişcă, procesată, făină de hrişcă,
bulgur, chifle dulci, burritos, pudră de tort, cocă
de
tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
torturi/prăjituri, zahar candel cristalizat,
bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat, gumă
de mestecat pentru împrospătarea respiraţiei,
cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse din
cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite în
ciocolată, chowchow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de Crăciun,
produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de porumb/
făină nerafinată de porumb, porumb, măcinat,
porumb copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), sos de merişoare (condiment), cremă
de tartar de uz culinar, crutoane, orz măcinat,
ovăz măcinat, curry
(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de
lapte), esenţe pentru produsele alimentare, cu
excepţia esenţelor eterice şi
a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru paste,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
torturi/prăjituri, arome, altele decât uleiurile
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esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi pe bază de
făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de
mâncare liofilizate, având ca principal ingredient
orezul, feluri de mâncare uscate prin îngheţare,
având ca
principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), orez
preparat învelit în alge marine, ghimbir pudră,
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, gluten
preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), şroturi
pentru
consum uman, halva, glazură pentru şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, hominy
(boabe de
porumb uscate şi tratate), făină din boabe
de porumb uscate şi tratate (hominy), miere,
sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu
gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru uz
culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de
cofetărie) /pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, biscuiţi cu malţ, extract
de malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină nerafinată /
făină, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire
a cărnii, pentru uz casnic, sosuri pentru
carne, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă,
melasă alimentară, musli, făină de muştar,
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, noodles, făini de nuci,
nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr
de palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,

boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele de
porumb, făină de
cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis /clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi şofran (asezonare),
sago, sare pentru conservarea alimentelor,
sandvişuri, sosuri
(condimente), agenţi de legare pentru cârnaţi,
apă de mare pentru gătit, produse de asezonare,
algă
marină (condiment), seminţe procesate folosite
pentru asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe
de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi
(îngheţate), tăiţei soba, pâine fără gluten,
tamarind (condiment), laksa profiterol, cornuri,
pateuri cu ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de
zahăr ars, amestecuri de aluat nefermentat,
napolitane din hârtie comestibilă, macarons din
nucă de cocos, capsule de cafea, umplute, apă
de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos
de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon, pâine
nedospită, cafea neprăjită, arome de vanilie
pentru uz culinar, vanilină (substituent pentru
vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru
cafea, vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman,
drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive,
nealcoolice, vin de orz (bere), bere, must de
bere, cocktail-uri pe bază de bere, preparate
pentru fabricarea
băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru
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fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe /suc de fructe,
nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor, apă lithia (bogată în
litiu), bere de malţ, must de malţ, apă minerală
(băuturi), must, extracte de fructe nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază
de miere,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine,
băuturi pe bază de orez, altele decât substituenţii
de lapte, sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon,
şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de
soia, altele decât substituenţii de lapte, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de
masă,
suc de roşii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire a
programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri
Publicitare), ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă

în managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artişti,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii în
baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza
costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de
eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de
muncă, audit financiar, servicii de registru de
cadouri, servicii de agenţie de import-export,
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managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii
de bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii
de comerţ online cu amănuntul pentru tonurile de
apel descărcabile, servicii de comerţ online cu
amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, sondaje de
opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, managementul
administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate
cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio,

înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru lucrările
de artă
furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonaţii
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping,
publicitate prin televiziune, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou), dactilografiere,
actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea
şi menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
şi farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru
terţi.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii
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de pensiune, rezervări la pensiuni, pensiuni
pentru animale, servicii de cafenea, servicii de
bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe de
masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură în
alimente,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, închirierea
aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de aziluri de bătrâni, servicii
de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de locuinţe
pentru cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2020 03669
(151) 02/06/2020
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

GAZPROM NEFTHIMBIR MURAT.,
UL. POCHTAMTSKAYA 3-5,LITER
A, CH. POM. 1N, KAB. 2401,
SANKT PETERSBURG, RUSIA

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC.
1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

(540)

DRIVE Cafe

(531) Clasificare Viena: 08.07.09; 11.03.13;
26.04.09; 05.03.11; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, roșu, negru,
maro, verde, argintiu

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

29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină/ proteine din lapte,
alginaţi
pentru uz culinar, lapte de migdale pentru uz
culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de
migdale, migdale, măcinate, aloe vera preparată
pentru consum uman, anşoa, nu viu, măduvă de
animale alimentară, piure de mere, aranjamente
din fructe procesate, anghinare, conservată,
pastă de
pătlăgele vinete/pastă de vinete, bacon
(slănină), fasole, conservată, fructe de pădure,
conservate, cuiburi
de păsări comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi
cu sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru
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fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de
cocos, nucă de cocos, deshidratată, grăsime din
nucă de cocos, ulei de nucă de cocos alimentar,
lapte
de nucă de cocos, lapte de nucă de cocos pentru
uz culinar, băuturi pe bază de lapte de nucă de
cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci,
compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe,
cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut, curmale,
ouă, larve de furnici comestibile, pregătite, ulei
de
măsline extra virgin alimentar, falafel, amestecuri
cu conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
grăsimi
comestibile, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu
viu,
peşte, conservat, peşte, la conservă, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă de
peşte, icre de
peşte, preparate, produse alimentare pe bază
de peşte, nuci condimentate, carne uscată prin
îngheţare/
carne liofilizată, legume uscate prin îngheţare/
legume liofilizate, fructe, conservate, fructe,
înăbuşite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de fructe,
coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din seminţe de
in, pate de ficat /pastă de ficat, ficat, homari, nu
vii,
chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă,
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conservă, lapte, băuturi din

lapte, cu conţinut predominant de lapte, produse
din lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior
de ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine
pe bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii,
nu vii, ulei din sâmburi de palmier alimentar, ulei
de palmier alimentar, unt de arahide, lapte de
arahide
pentru uz culinar, lapte de arahide, băuturi pe
bază de lapte de arahide, arahide, preparate,
mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chipsuri de
cartofi, chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar,
cheag, lapte de orez, lapte de orez pentru uz
culinar, lapte fermentat gătit, somon, nu viu,
cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate,
ulei de susan alimentar, moluşte, nu vii, viermi
de mătase în stadiu de crisalidă pentru consum
uman,
smetana, ouă de melci pentru consum, preparate
pentru supă, supe, boabe de soia, conservate,
alimentare, lapte de soia, ulei alimentar din
boabe de soia, pateuri/turtiţe din soia, languste,
nu vii,
seu alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce,
procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din tofu,
piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de
tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu viu,
preparate pentru supa vegetală, sucuri vegetale
pentru
gătit, salate vegetale, spume vegetale, pastă
vegetală de dovlecel, cremă pe bază de legume,
legume,
conservate, legume, gătite, legume, uscate,
legume, la conservă, zer, frişcă, albuş de ou,
yakitori,
iaurt, gălbenuş de ou, piele de tofu, tempeh,
satay, legume, procesate, fructe, procesate,
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ratatouille, duck confits, andouillettes, budincă
albă, choucroute garnie, hash browns, omletă,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, concentrat pe bază
de fructe
pentru gătit, creme tartinabile pe bază de
legume, agar-agar pentru scop culinar, brânză
quark, brânză
cottage, băuturi pe bază de acid lactic, flori
comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimber murat.

30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, cafea artificială, praf de copt, sodă
alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit)/bicarbonat de
sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi, făină
de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole, oţet
din bere, bibimbap (orez amestecat cu legume şi
carne de
vită), agenţi de legare pentru îngheţată, biscuiţi/
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), hrişcă, procesată, făină de hrişcă,
bulgur, chifle dulci, burritos, pudră de tort, cocă
de
tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
torturi/prăjituri, zahar candel cristalizat,
bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat, gumă
de mestecat pentru împrospătarea respiraţiei,
cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse din
cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite în
ciocolată, chowchow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de Crăciun,
produse de

cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de porumb/
făină nerafinată de porumb, porumb, măcinat,
porumb copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), sos de merişoare (condiment), cremă
de tartar de uz culinar, crutoane, orz măcinat,
ovăz măcinat, curry
(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de
lapte), esenţe pentru produsele alimentare, cu
excepţia esenţelor eterice şi
a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru paste,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
torturi/prăjituri, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi pe bază de
făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de
mâncare liofilizate, având ca principal ingredient
orezul, feluri de mâncare uscate prin îngheţare,
având ca
principal ingredient pastele/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), orez
preparat învelit în alge marine, ghimbir pudră,
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, gluten
preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), şroturi
pentru
consum uman, halva, glazură pentru şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, hominy
(boabe de
porumb uscate şi tratate), făină din boabe
de porumb uscate şi tratate (hominy), miere,
sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu
gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru uz
culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de
cofetărie) /pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, biscuiţi cu malţ, extract
de malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină nerafinată /
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făină, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire
a cărnii, pentru uz casnic, sosuri pentru
carne, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă,
melasă alimentară, musli, făină de muştar,
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, noodles, făini de nuci,
nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr
de palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis /clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri
(condimente), agenţi de legare pentru cârnaţi,
apă de mare pentru gătit, produse de asezonare,
algă
marină (condiment), seminţe procesate folosite
pentru asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe
de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi
(îngheţate), tăiţei soba, pâine fără gluten,
tamarind (condiment), laksa profiterol, cornuri,
pateuri cu ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de
zahăr ars, amestecuri de aluat nefermentat,
napolitane din hârtie comestibilă, macarons din
nucă de cocos, capsule de cafea, umplute, apă
de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos
de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon, pâine
nedospită, cafea neprăjită, arome de vanilie
pentru uz culinar, vanilină (substituent pentru
vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru

cafea, vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman,
drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire a
programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri
Publicitare), ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă
în managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artişti,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la cu
potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii
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comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii în
baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza
costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de
eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de
muncă, audit financiar, servicii de registru de
cadouri, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii
de bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii
de comerţ online cu amănuntul pentru tonurile de
apel descărcabile, servicii de comerţ online cu

amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, sondaje de
opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, managementul
administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate
cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu
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public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru lucrările
de artă
furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonaţii
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping,
publicitate prin televiziune, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou), dactilografiere,
actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea
şi menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
şi farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru
terţi.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii
de pensiune, rezervări la pensiuni, pensiuni
pentru animale, servicii de cafenea, servicii de
bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe de
masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură în
alimente,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, închirierea
aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de aziluri de bătrâni, servicii
de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de locuinţe
pentru cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,

închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.
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