
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
25/11/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 04/12/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/11/2020

2

Cereri Mărci publicate în 04/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08530 25/11/2020 EURO UNELTE TRADING SRL EuroUnelte

2 M 2020 08531 25/11/2020 EURO UNELTE TRADING SRL YAMATO JAPAN TOOLS

3 M 2020 08532 25/11/2020 GEONET SRL UNIVERS locul sănătății tale

4 M 2020 08533 25/11/2020 PHN LOGISTIC SRL PHn vet LOGISTIC

5 M 2020 08534 25/11/2020 VREAU CREDIT vreau credit

6 M 2020 08536 25/11/2020 BEST RIDE SRL PLAYXTREME

7 M 2020 08537 25/11/2020 ALL SEASONS SALES SRL INTERIORAUTO.RO

8 M 2020 08538 25/11/2020 CARPAT GUARD INTERVENTII
SRL

CARPAT GUARD INTERVENTII

9 M 2020 08539 25/11/2020 S.C CARPAT GUARD S.R.L. CARPAT GUARD

10 M 2020 08540 25/11/2020 EDUARD CIOROAGA RecoMedica

11 M 2020 08541 25/11/2020 VLAD-PAUL BIZO BIZO BROSPAN

12 M 2020 08542 25/11/2020 VLAD-PAUL BIZO BIZO EXPRESS FOOD

13 M 2020 08543 25/11/2020 LUCIA-ANA-MARIA MUNTEAN SHOW-OFF

14 M 2020 08544 25/11/2020 BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

Viitorul e al celor care investesc
în el

15 M 2020 08545 25/11/2020 MIHNEA CRACIUNESCU
MARIA-ADA CRACIUNESCU

MARVERN

16 M 2020 08546 25/11/2020 S.C. LA SERATTA
CELEBRATIONS S.R.L.

BOON by La Seratta

17 M 2020 08548 25/11/2020 NARATIV SPECIALTY COFFEE
S.R.L.

NARATIV COFFEE TM

18 M 2020 08550 25/11/2020 MAG DISCOUNT GSM SRL MyStyle

19 M 2020 08551 25/11/2020 BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI SA

Viitorul e al celor care investesc
în el

20 M 2020 08552 25/11/2020 BLACK MAMBA CHAIN S.R.L. Karavan Bunătăţi în mişcare

21 M 2020 08553 25/11/2020 BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI SA

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

22 M 2020 08555 25/11/2020 PEPSICO, INC. ROCKSTAR ENERGY DRINK
ORIGINAL RR

23 M 2020 08556 25/11/2020 REWE ROMÂNIA SRL GUSTUL AUTENTIC
ROMÂNESC PENTRU POFTE
BOIEREȘTI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 08557 25/11/2020 REWE ROMÂNIA SRL INGREDIENTE ALESE PENTRU

GOSPODINE ȘI GOSPODARI

25 M 2020 08558 25/11/2020 REWE ROMÂNIA SRL DULCIURI ȘI DULCEȚURI
PENTRU POFTE ȘI OSPĂȚURI
BOIEREȘTI

26 M 2020 08559 25/11/2020 FIO GRUP COMPANY SRL Hanul Trei Sarmale

27 M 2020 08560 25/11/2020 EMADA NEW LIFE & FUN
CONCEPT S.R.L.

Mulțumesc POVEȘTI
REMARCABILE

28 M 2020 08561 25/11/2020 ALEXANDRU BUCUR - BIROU
INDIVIDUAL DE ARITECTURA

INTERIOLOGY

29 M 2020 08562 25/11/2020 OOMBLA TRAVEL
MANAGEMENT SRL

OOMBLA travel. above and
beyond

30 M 2020 08563 25/11/2020 ALIA S.A BIG NOU CRAIOVITA NOUA

31 M 2020 08564 25/11/2020 SC ETNO FOLCLOR MEDIA
SRL

FOLCLORUL SUB LUPA

32 M 2020 08565 25/11/2020 SC ETNO FOLCLOR MEDIA
SRL

SĂNĂTATE ÎNAINTE DE TOATE

33 M 2020 08566 25/11/2020 A&D ADY INOX SRL A&D ADY INOX

34 M 2020 08567 25/11/2020 SC PASSAGE FOOD SRL ACADELIA

35 M 2020 08568 25/11/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

SERVIS

36 M 2020 08569 25/11/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

FINEGIENIUM

37 M 2020 08570 25/11/2020 SC PRIMATECH SRL PRIMATECH HEALTH

38 M 2020 08571 25/11/2020 EDUARD CIOROAGA CoolMedica

39 M 2020 08572 25/11/2020 SC CRISMAL CLM SRL JACK CAPTAIN

40 M 2020 08573 25/11/2020 EDDA & CO BEAUTY SRL Power

41 M 2020 08574 25/11/2020 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

DERMA COMFORT

42 M 2020 08575 25/11/2020 CRAZY BOUTIQUE S.R.L. SMARTECH

43 M 2020 08576 25/11/2020 SELEX TRADING FAVORIT

44 M 2020 08577 25/11/2020 SELEX TRADING SRL FINE

45 M 2020 08578 25/11/2020 SELEX TRADING PIPA NOASTRĂ

46 M 2020 08579 25/11/2020 SELEX TRADING RECORD

47 M 2020 08580 25/11/2020 SELEX TRADING RT

48 M 2020 08581 25/11/2020 SELEX TRADING TUTUNUL ROMÂNESC
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
49 M 2020 08582 25/11/2020 SELEX TRADING SRL IAȘI FILTRU

50 M 2020 08583 25/11/2020 A.I. LENTIUM OPTIC SRL Terra OPTIC GROUP

51 M 2020 08584 25/11/2020 DROPY STORE SRL PABLO

52 M 2020 08585 25/11/2020 EUGEN-FLORENTIN TOTILICA DE SIRNEA EXPERIENCE
www.desirnea.ro

53 M 2020 08586 25/11/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Kook

54 M 2020 08587 25/11/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Kook Chef

55 M 2020 08588 25/11/2020 YOSEF HADAD MACE EXPRESS BY JOSEPH
HADAD
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(210) M 2020 08530
(151) 25/11/2020
(732) EURO UNELTE TRADING SRL,

ALEEA LUNCUSOARA NR.
10, ET. 6, AP. 62, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

EuroUnelte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.14; 14.07.01;
29.01.13

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

clase:
8. Unelte pentru ridicat (cricuri acționate
manual), unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie, arme
ascuțite și contondente, cu excepția armelor de
foc.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor.

───────

(210) M 2020 08531
(151) 25/11/2020
(732) EURO UNELTE TRADING SRL,

ALEEA LUNCUSOARA NR.
10 ET. 6. AP. 62, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

YAMATO JAPAN TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.02; 02.01.23;
29.01.12

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

clase:
8. Unelte pentru ridicat (cricuri acționate
manual), unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie, arme
ascuțite și contondente, cu excepția armelor de
foc.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor.

───────
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(210) M 2020 08532
(151) 25/11/2020
(732) GEONET SRL, CALEA MOLDOVEI

NR. 197, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR. 2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

UNIVERS locul sănătății tale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(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 esențiale, 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.
35. Comercializarea produselor de îngrijire,
înfrumusețare, prevenție și sănătate.

───────

(210) M 2020 08533
(151) 25/11/2020
(732) PHN LOGISTIC SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

PHn vet LOGISTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.13.01; 26.04.16;
29.01.12

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

clase:
35. Comercializarea produselor veterinare.

───────

(210) M 2020 08534
(151) 25/11/2020
(732) VREAU CREDIT, STR. ADUNATI

NR. 93, SAT DARVARI, JUD.
ILFOV, COMUNA CIOROGARLA,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

vreau credit
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.16; 20.05.11;
29.01.13

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

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

───────

(210) M 2020 08536
(151) 25/11/2020
(732) BEST RIDE SRL, STR. OLTULUI

NR. 12B, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PLAYXTREME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.12; 29.01.14

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

clase:
12. Suporturi pentru bagaje care se atajşează
la portbagajele autovehiculelor, suporturi pentru
bagaje care se ataşează la capotele
autovehiculelor, suporturi pentru bagaje fixate
pe capotă, suporturi pentru bagaje pentru
automobile, suporturi pentru băuturi adaptate
pefntru utilizare în vehicule terestre, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru biciclete (piese
pentru biciclete), suporturi pentru bidoane de
apă pentru biciclete, suporturi pentru bidoane
pentru bicicletă, suporturi pentru braţe pentru
scaune de automobile, suporturi pentru fixare
la vehicule în scopul transportului mărfurilor,
suporturi pentru motociclete, suporturi pentru
pahare adaptate pentru a fi utilizate în
autovehicule, suporturi pentru pahare, adaptate
pentru autovehicule, suporturi pentru plăcuțe
de înmatriculare, suporturi pentru remorcă,
suporturi pentru schiuri pentru autovehicule,
suporturi pentru sticle de apă pentru biciclete,
suspensii pentru roți, tablouri de bord pentru
automobile, tambururi de frână pentru vehicule
terestre, tetiere pentru scaune de vehicule,

tetiere pentru scaune pentru automobile, tijă
de şa de bicicletă, tije cu canelură de glisare
(componente de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură pătrate (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
(piese de angrenajele vehicule terestre), tije de
ghidon (componente ale bicicletelor), lanţuri de
transmisie pentru vehicule terestre, mecanisme
de transmisie pentru vehicule terestre, transmisii
articulate pentru vehicule terestre, transmisii
automate pentru vehicule terestre, transmisii
(componente ale vehiculelor terestre), transmisii
cu dublu ambreiaj pentru vehicule terestre,
transmisii cu viteză variabilă pentru vehicule
terestre, transmisii de acţionare pentru vehicule
terestre, transmisii de putere hidraulice pentru
vehicule terestre, transmisii de putere pentru
vehicule terestre, transmisii diferenţiale pentru
vehicule terestre, transmisii hidraulice pentru
vehicule ţerestre, transmisii mecanice pentru
vehicule terestre, transmisii pentru deplasarea
în marşarier pentru vehicule terestre, transmisii
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehicule
terestre, transmisii prin roţi dinţate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, trape pentru vehicule, treapte de
ataşare la vehicule teresţre, trepte (piese pentru
vehicule terestre), unităţi de supramultiplicare
(overdrive) pentru vehicule terestre, uşi de
portbagaj, frâne de vehicule pe două roţi,
portbagaje pentru vehicule, volane (componente
ale vehiculelor), volane pentru vehicule, profiluri
pentru anvelope, pompe pentru umflat pneuri,
protecţii pentru jenţi de vehicule, role (roţi de
vehicule), roți, roţi de vehicule, roţi de rezervă
pentru vehicule, roţi pentru vehicule, suporturi
pentru roata de rezervă pentru automobile,
suporturi pentru roţi de rezervă pentru vehicule,
suporturi de anvelope, alarme acţionate la
distanţă pentru vehicule terestre, alarme antifurt
pentru vehicule, alarme antiintruziune pentru
vehicule, alarme de siguranţă pentru vehicule,
alarme electrice de avertizare pentru vehicule,
alarme pentru vehicule, alarme sonore (antifurt)
pentru vehicule, alarme pentru vehicule cu
motor, alarme sonore (pentru marşarier) la
vehicule, avertizoare acustice de marşarier
pentru vehicule, avertizoare sonore pentru
motociclete, benzi de fixare de scaune pentru
utilizare în vehicule, borduri de siguranţă din
cauciuc pentru apărătoarele maşinilor, bonduri
de siguranţă din cauciuc pentru apărătoarele
camioanelor, centuri de siguranţă pentru
pasageri, centuri de siguranţă pentru copii pentru
utilizare în vehicule, centuri de siguranţă pentru
copii, pentru vehicule, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, claxoane de ceaţă
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utilizate pentru vehicule, claxoane electrice
pentru vehicule, claxoane pentru automobile,
claxoane pentru autovehicule, cuplaje de
siguranţă pentru vehicule terestre, dispozitive
antifurt pentru autoturisme, dispozitive antifurt
pentru vehicule, (dispozitive antifurt pentru
automobile, dispozitive de alarmă pentru
vehicule, dispozitive de blocare antifurt pentru
volanele automobilelor, dispozitive fie reţinere
utilizate cu centuri de siguranţă pentru vehicule,
echipamente electrice antifurt pentru vehicule,
grilaj auto separator pentru câini, hamuri de
siguranţă pentru curse automobilistice, hamuri
de siguranţă pentru scaune de vehicule,
instalaţii electrice antifurt pentru vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, scaune
de siguranţă pentru vehicule, scaune de
siguranţă pentru autovehicule, scaune ejectabile
pentru vehicule, scaune înălţătoare folosite
cu hamuri de siguranţă, pentru vehicule,
suporturi pentru centuri de siguranţă, sisteme
de siguranţă pentru vehicule (altele decât
sistemele de închidere), sisteme de retractare
pentru centurile de siguranţă ale pasagerilor,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
transmiţătoare de alarmă de marşarier cu
ultrasunete pentru vehicule, transmiţătoare de
avertizare de marşarier folosite la vehicule,
centuri de siguranţă pentru scaune de vehicule,
accesorii pentru biciclete pentru transportarea
bagajului, accesorii pentru transportul (ridicarea)
încărcăturilor autovehiculelor, acoperişuri
electrice decapotabile pentru vehicule,
acoperișuri pentru camionete, acoperişuri pentru
rulote, acoperişuri pliabile care sunt componente
ale maşinii, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, ambreiaje pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, amortizoare
pentru biciclete, amortizoare pentru ghidon
(componente de motociclete), amortizoare
pentru motociclete, angrenaje cu roţi pentru
vehicule terestre, angrenaje de marşarier
pentru vehicule terestre, angrenaje de transmisii
pentru vehicule terestre, angrenaje faţă,
angrenaje mecanice pentru vehicule terestre,
angrenaje multiplicatoare pentru vehicule
terestre, angrenaje pentru vehicule pe două roți,
ansambluri de acoperire pentru ambreiaje de
fricţiune pentru vehicule terestre, ansambluri de
angrenaje pentru vehiculele terestre, ansambluri
pentru depozitarea rulotelor, ansambluri de
osii ale vehiculelor, apărătoare de lanţ pentru
vehicule, arbori de transmisie pentru vehicule
terestre, arbori de priză de putere pentru
vehicule terestre, arbori cardanici pentru
vehicule, apărători de noroi (piese de vehicule
terestre), apărătoare de soare pentru parbriz

(piese pentru vehicule), apărătoare de ploaie
pentru geamuri auto, apărătoare de noroi
pentru vehicule pe două roti, apărătoare de
noroi, arbori flexibili pentru vehicule terestre,
arbori pentru vehicule terestre, arcuri lamelare
(piese de suspensie pentru vehicule terestre),
ataşe, amortizoare pentru automobile, şasiuri
pentru automobile, lanţuri pentru automobile,
axe pentru vehicule terestre, axe cu pivot
pentru încărcătoare pentru vehicule, automobile
şi elemente de structură ale acestora, bare de
remorcare, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de torsiune pentru automobile,
bene pentru vehicule, bene basculante
pentru camioane, bene basculante pentru
autocamioane, benzi de ranforsare folosite la
panourile pentru caroserii de vehicule, boghiuri
de cale ferată, boghiuri pentru vagoane de
cale ferată, braţe pivotante (piese de vehicule),
brichete pentru automobile, burduf de protecţie
pentru furcă (componente de motociclete),
butuci de roată pentru biciclete, butuci de
roată pentru vehiculele pe două roti, butuci din
spate, butuci frontali pentru vehicule, cabine
pentru vehicule, cadre pentru vehicule terestre,
capace pentru vehicule pick-up, capace pentru
grinzi de întărire a plafonului caroseriei, hamuri
de siguranţă pentru scaunele autovehiculelor,
harnaşamente pentru scaune de maşină,
hayoane motorizate pentru camioane, huse
adaptate pentru automobile, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcţiei
vehiculelor (cu excepţia farurilor), indicatoare
de direcţie pentru vehicule, îmbinări universale
pentru vehicule terestre, lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb
pentru ştergătoarele de parbriz ale vehiculelor,
lame pentru ştergătoarele de parbriz, lanţuri
(componente ale bicicletelor), lanţuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanţuri cu role pentru biciclete, lanţuri cu role
pentru motociclete, lanţuri de acţionare pentru
vehicule terestre, lanţuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanţuri de transmisie pentru
motociclete, lanţuri de zăpadă pentru cauciucuri
(pentru vehicule), lanţuri pentru acţionarea de
vehicule rutiere, lanţuri pentru anvelope (pentru
vehicule terestre), lanţuri pentru automobile
(pentru condus), lanţuri pentru motociclete,
lanţuri pentru vehiculele pe două roti, leviere
de frână pentru vehicule, leviere pentru
schimbarea vitezelor la vehiculele terestre,
luminatoare pentru vehicule, lunete pentru
automobile, mânere de ghidon (componente
ale motocicletelor), mânere de schimbător
de viteză pentru vehiculele terestre, mânere
pentru portiere de automobile, mânere pentru
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schimbătorul de viteze pentru vehicule terestre,
mânere rotative pentru biciclete, mânere
rotative pentru motociclete, manete de ambreiaj
pentru vehicule terestre, manete de control
pentru ghidon (piese de motociclete), manete
de frână pentru biciclete, manete de frână
pentru bicicletă, manete pentru schimbarea
vitezelor pentru vehicule terestre, manivele
pentru vehicule pe două roti, manşoane
pentru ghidoane de bicicletă, mecanism de
transmisie prin fricţiune pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare (pentru
vehicule terestre), mecanisme de ambreiaj
pentru automobile, mecanisme de angrenaj
diferenţial pentru vehicule terestre, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor pentru
vehiculele terestre, mecanisme de transmisie de
putere pentru vehicule terestre, mecanisme de
transmisie pentru vehicule terestre, mecanisme
mecanice de transmisie pentru vehicule terestre,
mecanisme pentru ridicarea geamurilor folosite
la geamurile de vehicule, monturi pentru
faruri (componente de motociclete), motoare cu
angrenaje pentru vehicule de teren, motoare de
ventilator pentru vehicule terestre, motorizări,
inclusiv motoare pentru vehicule terestre,
nuci de rotire a volanului pentru automobile,
oglinzi pentru vedere în spate pentru vehicule,
oglinzi pentru vehicule, oglinzi pentru vehicule
(retrovizoare), oglinzi retrovizoare, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
de interior, oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare (piese pentru vehicule),
organe de transmisie pentru vehicule terestre,
organizatoare pentru maşină, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare pentru scaune
de maşină, osii de remorcă, osii pentru sisteme
de suspensie pneumatice ale vehiculelor, osii
pentru sisteme de suspensie cu arcuri lamelare
pentru vehicule, osii pentru suspensii cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii (piese pentru
vehicule terestre), osii şi arbori cardanici pentru
autovehicule, panouri adaptate pentru caroserii
de vehicule, panouri de acoperiş pentru vehicule
terestre, panouri de ornament pentru structura
caroseriei la vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, panouri de uşă pentru
vehicule, panouri din sticlă pentru vehicule
terestre, panouri frontale de protecţie (piese
de motociclete), paraşocuri pentru automobile,
parasolare pentru parbrizele automobilelor,
parasolare şi apărători de soare pentru
maşini motorizate, parasolare (storuri) pentru
automobile, parbrize, parbrize (componente ale
vehiculelor terestre), parbrize de automobile,
parbrize pentru automobile, parbrize pentru

vehicule terestre, pârghii pentru motocilete,
pavilioane culisante pentru vehicule, pavilioane
culisante pentru vehicule terestre, pavilioane
culisante pentru autovehicule, pavilioane
flexibile pentru autovehicule, pavilioane
mobile pentru autovehicule, pavilioane pentru
automobile decapotabile, pedale de frână
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână pentru vehicule, pedale de frână pentru
vehicule terestre, pedale pentru motociclete,
pedale pentru vehicule pe două roti, perdele
adaptate pentru autovehicule terestre, perne
adaptate pentru scaune de vehicule, perne
pentru scaune de automobile, perne pentru
scaune de vehicule terestre, perne pentru
scaune de vehicule, perne pentru scaunele
de vehicule, piese de transmisie de putere
(curele) pentru vehicule terestre, piese de
transmisie de putere (altele decât curelele),
pentru vehicule terestre, piese de tren de
angrenare pentru vehicule terestre, piese
ornamentale de interior pentru automobile,
pinioane de lanţ în mai multe trepte din
spate, pinioane de lanţ pentru roți, pinioane
pentru vehicule terestre, plăcuţe de frână cu
discuri pentru vehilule terestre, plăcuţe de frână
pentru automobile, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, plăcuţe de frână pentru vehiculele
terestre, plafoane de vinii pentru vehicule,
plase contra ţânţarilor adaptate la cărucioare
pentru copii, plase pentru biciclete, portbagaje
de acoperiş pentru automobile, portbagaje
de acoperiş pentru vehicule, portbagaje
laterale adaptate pentrumotociclete, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperişul maşinilor, portbagaje pentru biciclete,
portbagaje pentru motociclete, portbagaje pentru
vehicule, portbiciclete, portiere de autovehicule,
portschiuri pentru automobile, portschiuri pentru
vehicule, profiluri aerodinamice pentru vehicule
terestre, protecţii anti-şoc din metal pentru
vehicule, protecţii fabricate la comandă pentru
bare de protecţie, protecţii împotriva zgârieturilor
pentru mânere pentru portiere de automobile,
protecţii pentru capotă ca părţi structurale
de vehicule, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protectoare pentru faruri, pulii
de ghidare pentru vehicule terestre, raclete
pentru ştergătoarele de parbrize, rastele pentru
arme adaptate pentru a fi ataşate la vehicule
terestre, rastele pentru biciclete, rastele pentru
biciclete sau triciclete, rasteluri pentru biciclete,
trape şi curele pentru fixarea piciorului pe
pedala biciclete, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, recipiente de
depozitare pentru portbagaje de acoperiş pentru
vehicule terestre, relee de comandă pentru
vehicule terestre, remorci-cort, retrovizoare,
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rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare metalice (piese de vehicule),
rezervoare nemetalice (piese de vehicule),
rezervoare pentru menţinerea nivelului de fluide
în cadrul sistemelor de frânare pentru vehicule,
rezervoare sub formă de piese de ambreiaje
de vehicule terestre, rezervoare sub formă de
piese de sisteme de frânare pentru vehicule,
roţi ajutătoare pentru bicicletă, roţi ajutătoare
pentru biciclete, roţi (componente ale vehiculelor
terestre), roţi disc (componente pentru biciclete),
roţi de angrenaje (componente pentru biciclete),
roţi de lanţ pentru vehicule terestre, roţi
de transmisie pentru vehicule terestre, roţi
dinţate ale mecanismului de acţionare (piese
de vehicule terestre), roţi dinţate (componente
pentru biciclete), roţi dinţate pentru motoare de
vehicule terestre, roţi dinţate pentru vehiculele
terestre, roţi dinţate pentru vehicule terestre,
roţi stabilizatoare pentru biciclete, rulmenţi cu
bilă pentru vehicule terestre, saboţi de frână
(componente ale bicicletelor), saboţi de frână
pentru automobile, saboţi de frână pentru
vehiculele terestre, saboţi de frână pentru
vehicule terestre, şasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, şasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, şasiuri de remorci
pentru vehicule, şasiuri pentru automobile,
scări pentru vehicule, scaune de automobile,
scaune de maşini decapotabile, scaune pentru
automobile, scaune pentru copii adaptate pentru
biciclete, scaune pentru copii pentru utilizare
în maşini, scaune rabatabile electrice aflate în
partea posterioară a maşinii, schimbătoare de
viteză pentru vehicule terestre, schimbătoare
de viteză pentru automobile, schimbătoare de
viteze, schimbătoare de viteze pentru biciclete,
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
scrumiere pentru automobile, scutere (pentru
transport), segmenţi de frână pentru automobile,
şei de motocicletă, şei pentru vehicule pe
două roţi, biciclete sau motociclete, semnale
de direcţie pentru automobile, semnalizatoare
pentru biciclete, seturi de protecţii pentru
ax folosite la vehiculele terestre, seturi de
schimbătoare, sisteme de acţionare cu came
pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru biciclete, sisteme
de suspensie pentru automobile, sisteme de
suspensie pentru vehicule terestre, sisteme
de transmisie pentru biciclete, sisteme pentru
depozitare adaptate pentru a fi utilizate în
vehicule cu motor, spiţe de roţi pentru
automobile, spiţe pentru vehicule motorizate cu
două roți, spoilere pentru automobile, spoilere

pentru rulote, spoilere pentru vehicule, spoilere
pentru vehicule terestre, stabilizatoare pentru
atelaje utilizate pentru autovehiculelor terestre,
ştergătoare de faruri, ştergătoare de parbriz,
ştergătoare de parbriz pentru autovehicule,
ştergătoare de parbriz pentru automobile,
ştergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
ştergătoare pentru farurile maşinilor, sticlă pentru
geamuri de vehicule, suporturi de biciclete pentru
vehicule, suporturi de centuri de siguranţă pentru
copii pentru scaune de automobile, suporturi de
pahare pentru automobile, suporturi de portbagaj
pentru capotă, suporturi de prindere pentru
bare de portbagaj pentru capota vehiculelor,
suporturi de umbrelă pentţu autovehicule,
suporturi pentru apărătoare de noroi sub formă
de piese, capote de vehicule, capote pliabile
pentru vehicule, capote mobile pentru vehicule,
căptuşeli interioare pentru automobile, capote
rigide (acoperişuri) din metal pentru vehicule,
capote rabatabile pentru autovehicule, caroserii
blindate pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule motorizate, caroserii pentru automobile,
carcase pentru cutii de viteze (pentru vehicule
terestre), carcase protectoare pentru motoare de
vehidule terestre, cârlige (bare de remorcare)
pentru vehicule, cârlige cu bilă detaşabile
pentru vehicule, cârlige de remorcare pentru
vehicule, caroserii pentru autovehicule, caroserii
pentru remorci, caroserii pentru vagoane de
cale ferată, caroserii pentru vehicule cu
motor, caroserii pentru vehiculele terestre,
cartere pentru componentele vehiculelor terestre
(altele decât cele pentru motoare), cartere
pentru componente de automobile (altele decât
cele pentru motoare), cartere sub formă de
componente pentru cutiile de viteze pentru
vehicule terestre, cărucioare de încărcare cu
ax oscilant pentru vehicule, cărucioare-pat
pentru intervenţii auto, centuri de siguranţă
pentru vehicule şi pentru automobile, cilindri
de ambreiaj pentru vehicule terestre, cilindri
de frână pentru vehicule terestre, circuite
hidraulice pentru automobile, clipsuri pentru
capota vehiculelor, coburi de şa adaptate pentru
biciclete, coloane de direcţie întărite pentru
vehicule, compartimentatoare pentru portbagaj,
componente pentru ambulanţe, componente
pentru biciclete, respectiv capete de mânere
de ghidon, componente pentru biciclete,
respectiv lanţuri, componente pentru biciclete
şi anume furci pentru ghidon, componente
pentru camioane, componente pentru caroseria
vehiculelor, componente pentru furgonete,
componente pentru modificarea caroseriei
automobilului disponibile sub formă de set,
componente pentru motociclete, componente
structurale de biciclete, componente structurale
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pentru autobuze, convertizoare de cuplu pentru
automobile, convertizoare de cuplu pentru
vehicule terestre, coşuri adaptate pentru scutere,
coşuri adaptate pentru vehicule pe două roți,
cotiere pentru vehicule, cricuri (componente ale
vehiculelor terestre), cricuri pentru motociclete,
culbutoare pentru vehicule terestre, cuplaje de
angrenaj pentru vehiculele terestre, cuplaje de
tip gheară pentru arborele vehiculelor terestre,
cuplaje hidraulice cu amortizoare integrate,
pentru vehicule terestre, cuplaje hidraulice
pentru vehicule terestre, cuplaje pentru arbori
pentru vehicule terestre, cuplaje pentru remorci
de tractare (non electrice), cuplaje pentru
utilizare cu ambreiaje pentru vehicule terestre,
cuplaje pentru vehicule terestre, cuplaje şi
organe de transmisie pentru vehicule terestre,
cuple de remorcare pentru vehicule, discuri
de frână pentru vehicule terestre, discuri de
frână (piese de motociclete), diferenţialuri pentru
vehicule terestre, diferenţialuri (componente
ale vehiculelor terestre), demultiplicatoare
pentru vehicule terestre, deflectoare de lanţ
pentru vehicule, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, cutii de viteze, cutii de
transmisie pentru vehicule terestre, cutii de
angrenaje pentru vehiculele terestre, discuri
pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive adaptate de
fixare a pieselor de automobile de caroseria
automobilelor, dispozitive antiderapante pentru
anvelope de autovehicule, dispozitive de control
de transmisii pneumatice pentru vehicule
terestre, dispozitive de cuplare utilizate pentru
autovehiculele terestre, dispozitive de remorcare
pentru vehicule, dispozitive de suspendare
pentru apărătoarele de noroi, dispozitive de
transmisie de priză de putere pentru vehicule
terestre, dispozitive electrice de schimbare a
vitezelor pentru autovehicule terestre, distanţiere
frontale (părţi de motociclete), dispozitive
pentru sprijinirea picioarelor pentru motociclete,
echipamente de fixare caiac-canoe pentru
transportul auto, elemente de structură ale
automobilelor, elemente de fixare pentru
apărătoare de noroi, etriere de frână pentru
vehicule terestre, etriere de frână (piese de
motociclete), ferestre pentru remorci, frână
cu saboţi pentru vehicule terestre, frâne
(componente ale bicicletelor), frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcţie,
frâne hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe
jantă pentru biciclete, frâne hidraulice pe jantă,
frâne pentru bicicletă, frâne pentru vehicule
cu motor, frâne pentru vehicule terestre, furci
(componente pentru biciclete), furci frontale
pentru biciclete, furtunuri pentru sisteme de
frânare hidraulice pentru camioane, garnituri

de frână pentru vehicule terestre, garnituri
inelare pentru rezervoare de combustibil pentru
vehicule terestre, geamuri pentru automobile,
genţi adaptate pentru cărucioare sport de copii,
genţi adaptate pentru cărucioare de copii, genţi
laterale adaptate pentru vehicule cu două roti,
genţi pentru biciclete, genţi pentru bortbgaje de
motociclete, genţi pentru portbagaje de biciclete,
genţi special pentru triciclete, ghidoane, greutăţi
pentru apărătoare de noroi.

───────

(210) M 2020 08537
(151) 25/11/2020
(732) ALL SEASONS SALES SRL,

CALEA GRIVITEI NR. 146, BL.
1, SC. 1, ET. 1, AP. 9, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
INTERIORAUTO.RO

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consiliatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistență 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 poşta, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), furnizarea de
informaţii de afaceri comerciale prin intermediul
unui site web, servicii de agenţie de
informaţii comerciale, servicii de intermediere
comercială, servicii de informaţii comerciale
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
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materialelor publicitare, servicii de registru
de cadouri, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzărilor pentru
terţi, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2020 08538
(151) 25/11/2020
(732) CARPAT GUARD INTERVENTII

SRL, STR. ALEXANDRU MORUZZI
NR. 5, BL. A13, SC. 1, ET. 6, AP.
21, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CARPAT GUARD INTERVENTII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 08539
(151) 25/11/2020
(732) S.C CARPAT GUARD S.R.L., STR.

ALEXANDRU MORUZZI NR. 5, BL.
A13, SC. 1, ET. 6, AP. 21, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CARPAT GUARD

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 08540
(151) 25/11/2020
(732) EDUARD CIOROAGA, STR.

VICTOR BABEȘ NR. 31A, JUD.
HUNEDOARA, DEVA, 330181,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
RecoMedica

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

38. Servicii de telecomunicații.
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2020 08541
(151) 25/11/2020
(732) VLAD-PAUL BIZO,

BLD.BUCUREȘTI NR.8, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430241, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA,
STR. ROZELOR NR.12, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

BIZO BROSPAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 26.04.05;
05.07.02

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

30. Produse de panificație, produse de patiserie,
produse de cofetărie.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08542
(151) 25/11/2020
(732) VLAD-PAUL BIZO, BLD.

BUCUREȘTI NR. 8, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430241, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
BIZO EXPRESS FOOD

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

30. Produse de patiserie, produse de cofetărie
nemedicinale, produse de brutărie.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08543
(151) 25/11/2020
(732) LUCIA-ANA-MARIA MUNTEAN,

STR. TACHE IONESCU NR. 46,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SHOW-OFF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
îmbrăcăminte fitness, îmbrăcăminte pentru
sport, echipament sportiv, treninguri (pentru
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sport), hanorace sport, pantaloni de sport,
șorturi pentru sport, pantaloni sport, pantaloni
sportivi, colanti fitness, geci sport, jachete
sport, bluze sport, tricouri sport, maiouri pentru
sport, bustiere sport, topuri și sutiene sport,
bentiţe pentru cap, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, cămăși matlasate de uz
sportiv, pantaloni matlasați de uz sportiv, fuste
sport, rochii sport, haine de ținută informală
[casual], haine de stradă., centuri, corsete, veste,
tricouri, colanți.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activitaţi
sportive şi culturale, cursuri de exerciţii fizice,
instruire în domeniul antrenamentelor, educaţie
fizică, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), pregătire în domeniul fitnessului,
servicii sportive şi de fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, antrenamente
pentru sănătate și de fitness, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizarea și
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru în domeniul sportului, ateliere organizate în
scopuri educative in domeniul sportului, ateliere
recreative, servicii de recreere și instruire,
servicii de divertisment sub forma de evenimente
sportive, servicii de divertisment furnizate
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, servicii de cluburi de sănătate,
servicii de cluburi sportive, servicii de club
de fitness, servicii oferite de centrele de
fitness, furnizare de informații referitoare la
evenimente sportive și culturale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de lucru
(instruire) în domeniul sportului, cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, instruire în domeniul asistenței medicale
și al nutriției, servicii de educație în materie de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
producţie de materiale video formative, servicii
de editare, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile, furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizarea
de informații despre exerciții fizice și fitness
prin intermediul unui site web, furnizarea unei
baze de date computerizate on-line care conține
informații despre exerciții și fitness, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe un
site web online, furnizare de instruire on-line
constând din conferințe, cursuri, seminarii și
ateliere în domeniul fitnessului fizic, instruire
pentru exerciții fizice, programe de exerciții fizice,
sănătate.
42. Creare de îmbrăcăminte pentru sport, creare
de îmbrăcăminte casual, design de modele

de îmbrăcăminte casual și sportiv, consultanță
în materie de design de îmbrăcăminte casual
și sportiv, design pentru îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, servicii de consultanță în
materie de design vestimentar casual și sportiv,
creare de design de produse vestimentare
casual și sportiv, creare de articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de stilism, design
vestimentar, servicii de design vestimentar
pentru terți, servicii de design pentru unități
sportive, servicii de design vestimentar, servicii
de design de accesorii de modă pentru sport,
servicii de design de produs vestimentar în
domeniul sportiv, furnizare de informații despre
servicii de design vestimentar în domeniul
sportiv.

───────

(210) M 2020 08544
(151) 25/11/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

S.A., BULEVARDUL CAROL I NR.
34-36, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020922, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Viitorul e al celor

care investesc în el
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri financiare, administrarea piețelor
financiare constand în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare și supraveghere
necesar desfășurării operațiunilor pe piețele
reglementate pentru instrumente financiare și
sistemele multilaterale de tranzacționare, servicii
de tranzacționare financiare.

───────
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(210) M 2020 08545
(151) 25/11/2020
(732) MIHNEA CRACIUNESCU, STR.

TEILOR NR. 9, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, 110030, ARGEȘ,
ROMANIA
MARIA-ADA CRACIUNESCU,
STR. TEILOR NR. 9, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, 110030, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, ET. 2,
AP. 11, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
MARVERN

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

3. Produse de toaletă, antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie, apă
de gură, apă de parfum, apă parfumată,
aromatizanți de uz menajer, aromatizanți (uleiuri
esențiale), arome (uleiuri esențiale), articole
de parfumerie și odorizante, balsam pentru
păr, balsamuri pentru piele, ceară pentru
coafarea părului, coloranți cosmetici, preparate
cosmetice, cremă cosmetică pentru piele,
creme aromoterapeutice, creme de păr, creme
cosmetice pentru față și corp, creme depilatoare,
creme parfumate, creme și loțiuni cosmetice,
decoloranți pentru păr, deodorante, deodorante
de corp (parfumerie), farduri cosmetice, fixative
pentru păr, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru duș, Iac de unghii de uz cosmetic,
loțiuni de aranjare a părului, loțiuni pentru
aromoterapie, ojă de unghii, preparate pentru
ondularea părului, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, vopsele pentru păr,
produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru față și corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanțarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate

pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, șervețele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic, spumă
pentru păr, lapte demachiant, bețe din bumbac
de uz cosmetic, vată din bumbac pentru uz
cosmetic, săpunuri, șampoane uscate, coloranți
pentru păr, vopsele pentru păr, loțiuni pentru păr,
fixativ pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, luciu de buze, rujuri, loțiuni (șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice), produse pentru
îngrijirea unghiilor, produse pentru ras, săpun
pentru ras, produse de protecție solară, produse
pentru bronzare (produse cosmetice), șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, tampoane
absorbante, scutece (șervețele pentru bebeluși),
odorizante, uleiuri esențiale aromate, preparate
de fumigare parfumuri, bețișoare parfumate.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
lenjerie de pat și pături, lenjerie de pat pentru
bebeluși, învelitori de pat, baldachine de pat,
baldachine pentru pătuțuri de copii, cearșafuri,
cuverturi, cuverturi pentru paturi pentru copii,
cuverturi pentru pătuțuri, decorațiuni pentru
pereți din materiale textile, fețe de pernă, fețe
decorative pentru perne, huse de protecție
pentru saltele și piese de mobilier, huse (lenjerii)
și pături pentru pat, pături de înfășat, pături
pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri, pături tip
pled, pleduri și cuverturi de pat, prosoape, saci
de dormit, saci de dormit pentru bebeluși, fețe de
masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanț de
magazine, achiziție de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi, servicii de desfacere, servicii
de import¬export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross si
en-detail, demonstrații cu produse, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eșantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-line
într-o rețea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicații, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terți, servicii de achiziție pentru
terți, achiziție de bunuri și servicii pentru terți,
distribuire de materiale publicitare, informații
și sfaturi comerciale pentru consumatori,
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administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
materiale publicitare, organizare de expoziții,
târguri cu scop comercial, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicitate prin orice mijloace,
publicitate on-line într-o rețea computerizată
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăți de produse
de larg consum (cu excepția transportului),
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, la standuri, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale,
saloane de frumusețe, ori pe bază de comandă
prin poștă, internet sau prin alte mijloace de
comunicații, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, pe internet, a unei varietăți de retaileri
și prestatori de servicii, într-un mall de tip
virtual, pentru a permite clienților să vadă și
să achiziționeze cât mai comod bunurile și
să utilizeze și să achiziționeze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicații, toate
aceste servicii incluzând si produsele din clasele
3, 24 si 25.

───────

(210) M 2020 08546
(151) 25/11/2020
(732) S.C. LA SERATTA

CELEBRATIONS S.R.L., STR.
FERME F NR. 15, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BOON by La Seratta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 11.01.01

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi.
───────

(210) M 2020 08548
(151) 25/11/2020
(732) NARATIV SPECIALTY COFFEE

S.R.L., ALEEA F.C. RIPENSIA NR.
15, ET. 3, AP. 19, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, APT. 2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NARATIV COFFEE TM

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.16

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

clase:
30. Cafea, derivate din cafea.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu cafea.
43. Servicii oferite de cafenea, servicii de servire
a cafelei.

───────
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(210) M 2020 08550
(151) 25/11/2020
(732) MAG DISCOUNT GSM SRL, INTR.

SG. CONSTANTIN GHERCU,
NR. 9, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MyStyle

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

8. Arme ascuțite și contondente cu excepţia
armelor de foc, instrumente manuale (unelte
de mână) de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri)
acţionate manual, pile (scule manuale), cosoare
(scule manuale), dălți (scule manuale), clești
(scule manuale), cleștișori (scule manuale),
chei tubulare (scule manuale), port-matrițe
(scule manuale), aparate pentru gravare (scule
manuale), cleme de prindere (scule manuale),
scule pentru deschiderea ușilor în situații de
urgență (scule manuale), dispozitive de ascuțit
cuțite (scule manuale), aparate pentru aranjarea
părului, pensete, mașini de tuns, foarfeci,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, răzuitoare de tapete, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, amestecătoare (unelte manuale),
bare de extensie pentru unelte manuale, bricege
multifuncționale, clichete (unelte), deschizătoare
de conserve acționate manual, manșoane pentru
unelte de mână, instrumente pentru menținerea
focului, menghine (unelte manuale), mașini
de tăiat și fațetat, mecanisme cu clichet
(unelte acționate manual), scule, acționate
manual, suporturi pentru scule, unelte manuale
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
șurubelnițe, mandrine cu autocentrare (piese
de scule acționate manual), unelte, acționate
manual, pentru repararea vehiculelor.
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare (brichete), arzătoare, boilere
și încălzitoare, echipament pentru răcire

și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare a apei, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
filtre de aer, filtre de apă, filtre de ceai (aparate),
filtre de praf, filtre electrice de cafea, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
de încălzit, filtre pentru aparate de iluminat,
filtre pentru aer condiționat, filtre pentru apa
potabilă, filtre pentru gaze (componente de
instalații casnice sau industriale), filtre pentru
generatoare de abur, filtre pentru grăsimi
(componente ale ventilatoarelor extractoare),
filtre pentru lămpi, instalații de filtrare a aerului,
membrane pentru filtrarea apei, accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apă și
gaz, aparate pentru bronzat, abajururi, accesorii
de iluminat, accesorii de iluminat pentru exterior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, aparate de
iluminat, aparate și instalații de iluminat, aplice
(corpuri electrice de iluminat), arzătoare cu
incandescență, bare luminoase, becuri cu LED,
becuri cu halogen, becuri de far, benzi de lumină,
becuri pentru proiectoare, becuri de iluminat,
cabluri luminoase pentru iluminat, corpuri de
iluminat, dispozitive de iluminare computerizate,
difuzoare (iluminat), elemente de iluminat,
felinare, ecrane de direcționare a luminii,
ecrane pentru controlul luminii, dulii (fasunguri),
dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, dispozitive de iluminat, felinare cu
lumânări, ghirlande luminoase, filamente pentru
lămpi electrice, instalații de iluminat, globuri
disco cu lumini, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, instalații luminoase, instalații
pentru iluminatul pomilor de crăciun, lămpi de
acvariu, lămpi decorative, LED-uri ambientale,
lanterne de iluminat, lumini decorative, lumini
electrice pentru decorațiuni festive, lumini
ambientale, mașini cu lumini LED, lustre,
numere luminoase pentru case, proiectoare de
lumină, ornamente pentru iluminat (accesorii),
panouri luminoase, ornamente pentru pomul
de crăciun (becuri), plafoniere, seturi de
iluminare decorative, spoturi pentru mobilier,
structuri de iluminat, veioze de noptieră,
torțe de semnalizare, aparate automatice de
distribuirea apei, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, boilere cu apă, aparate
pentru captarea apei, distribuitoare de apă,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, aparate combinate cu raze
ultraviolete și de iluminare, aparate de sterilizare
cu abur, de uz casnic, aparate de sterilizare
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cu abur, de uz industrial, aparate de sterilizare
cu abur, de uz medical, sterilizatoare de apă,
lămpi germicide, instalații pentru sterilizare,
aparate de distribuire a apei, distribuitoare
de dezinfectante pentru toalete, dozatoare de
dezinfectante pentru băi, dozatoare electrice
pentru deodorante de cameră, ventilatoare.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări
și trepte mobile, nu din metal, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau
plastic, incluse în această clasă, accesorii
nemetalice pentru magazin, afișaje verticale
pliabile realizate din materiale înrămate, baloane
publicitare gonflabile, baloane publicitare, cifre
pentru plăcuțele de înmatriculare (nemetalice),
ecrane de prezentare (mobilier), ecrane
(mobilier) pentru afișare, display-uri publicitare
la punctul de vânzare, mese de expunere,
manechine și manechini de croitorie, panouri
de expunere pentru expoziții, panouri de
afișare publicitare, panouri de afișare, panouri
publicitare, plăci mobile de afișare, rafturi
de magazin, rafturi de prezentare, rafturi de
depozitare a echipamentului sportiv și de schi,
rafturi de depozitare pentru covorașe auto,
rafturi de prezentare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare pentru expunerea produselor în
scopul vânzării, rafturi pentru expunerea de
produse în scopuri de prezentare, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, vitrine, tejghele
pentru expunere, balamale nemetalice, accesorii
din plastic pentru scări, bare pentru draperii
de duș, cârlige nemetalice, dopuri de cadă
din materiale nemetalice, dispozitive de fixare
nemetalice, evantaie de mână, etichete din
plastic, garnituri din material plastic, geamanduri,
încuietori și chei, nu din metal, mânere din
plastic pentru uși, mânere din plastic pentru
sertare, mânere din lemn pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, șaibe din plastic,
suporturi de șervețele (fixe) nemetalice, suporturi
pentru plante, ventuze (accesorii), ventile, nu
din metal, tije de sprijin pentru plante sau
copaci, vizoare pentru uși, nu din metal
(fără mărire), bambus, benzi de lemn, benzi
de plută, chihlimbar, fildeș, corali, spumă de
mare, sidef, cochilii de scoici, răchită, valve
(material neprelucrat sau semi-prelucrat), oglinzi
(mobilier), oglinzi decorative, oglinzi imprimate,
oglinzi de mână, oglinzi de buzunar, oglinzi de
baie, rame pentru oglinzi, dulapuri cu oglinzi,
capcana viselor (decorațiuni), decorațiuni pentru
uși, din plastic, decorațiuni din plastic pentru
petreceri, decorațiuni de perete, din lemn,

decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
din ceramică pentru uși, decorațiuni adezive
de perete, din lemn, cârlige nemetalice pentru
decorațiuni de perete (gen tapiserii, covorașe).
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, veselă, articole de bucătărie și recipiente,
aspersoare, ghivece de flori, perii pentru
gazon, jardiniere, mănuși de grădinărit, vase
din lut, vaze, suporturi pentru flori, recipiente
termoizolante pentru alimente, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, aparate de făcut vafe,
neelectrice, aparate de făcut sushi acționate
manual, articole de sticlărie, articole din cristal
lucrate manual, aparate pentru zdrobit cartofi,
aparate non-electrice de preparat înghețată,
aparate neelectrice de făcut granita, aparate
non-electrice de făcut paste făinoase, pentru uz
casnic, ustensile de bucătărie, aplicatoare pentru
cosmetice, articole pentru curățarea dentară,
bureți, bureți cosmetici, bureți de baie, boluri,
cădițe pentru bebeluși, căzi, ustensile cosmetice,
centuri pentru machiori, dispensere de șervețele
pentru față, dozatoare de săpun, dozatoare
de gel de duș, distribuitoare pentru cosmetice,
distribuitoare pentru hârtia igienică (altele decât
cele fixate), distribuitoare de prosoape de hârtie,
dispozitive pentru săpun lichid, dispensere
personale de pastile sau capsule, pentru uz
casnic, pămătufuri pentru pudrat, olițe pentru
copii, instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, perii pentru curățat, perii de baie,
perii cosmetice, piepteni, pulverizatoare de uz
casnic, spatule cosmetice, savoniere, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, boluri pentru peștișori, piepteni pentru
animale domestice, perii pentru pardoseală.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
branțuri, buzunare de haine, cozoroace,
manșete (îmbrăcăminte), inserții pentru
tocuri, gulere false, gulere detașabile, tălpi
intermediare, ștaifuri pentru pantofi, tălpi
de papuci, tocuri, benzi pentru încheietura
mâinii, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole
de îmbrăcăminte de agrement, bluze de
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antrenament, benzi antiperspirante pentru
încheietură, benzi de susținere pentru
obi (obiage), brâie (îmbrăcăminte), bretele
pentru îmbrăcăminte, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), cape și pelerine,
confecții, combinezoane, glugi (îmbrăcăminte),
suspensoare (lenjerie de corp), mănuși, mănuși
cu vârfurile degetelor din material conductiv, care
por fi purtate atunci când se utilizează dispozitive
electronice portabile cu ecran tactil, mănuși până
la cot fără degete (îmbrăcăminte), mâneci.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
tapet, covoare, carpete și preșuri, acoperiri
antiderapante de pardoseală pentru utilizare la
scări, acoperiri cu proprietăți izolante pentru
pardoseli, dale din linoleum, linoleum, rogojini
tatami, dale de pardoseală din mochetă, dale
de pardoseală din plută, pardoseli antiderapante
decorative, sub formă de bucăți, rogojine
(îmbrăcăminte de pardoseală).
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă, apărătoare de tibie
pentru uz sportiv, aparate pentru antrenament
sportiv, apărători de cot (articole de sport),
apărători de genunchi (articole de sport), bănci
de exerciții, articole și echipamente pentru
vânătoare și pescuit, benzi pentru exerciții,
panglici decorative (articole pentru petrecere),
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, decorațiuni pentru căsuțe de păpuși,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri și pomi de crăciun artificiali, baloane,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de crăciun, articole fantezie pentru petreceri,
articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), măști de jucărie, pălării de petrecere.

───────

(210) M 2020 08551
(151) 25/11/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, BD-UL CAROL I NR. 34-36,
ET. 14, SECTOR 2, BUCURESTI ,
020922, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Viitorul e al celor

care investesc în el
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

36. Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzacţionare financiară.

───────

(210) M 2020 08552
(151) 25/11/2020
(732) BLACK MAMBA CHAIN S.R.L.,

ALEEA VALEA ADÂNCĂ NR. 25,
CAMERA 4, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Karavan Bunătăţi în mişcare

(531) Clasificare Viena:
26.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

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

clase:
12. Vagoane-restaurant.
43. Servicii de restaurant.

───────
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(210) M 2020 08553
(151) 25/11/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, BDUL CAROL I, NR. 34-36,
ET. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020922, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

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

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

clase:
36. Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzactionare financiare.

───────

(210) M 2020 08555
(151) 25/11/2020
(732) PEPSICO, INC., 700 ANDERSON

HILL ROAD, PURCHASE, NEW
YORK, 10577, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROCKSTAR ENERGY
DRINK ORIGINAL RR

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, băuturi pentru sportivi, băuturi
energizante.

───────
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(210) M 2020 08556
(151) 25/11/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GUSTUL AUTENTIC

ROMÂNESC PENTRU
POFTE BOIEREȘTI

(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,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale, lapte
de migdale pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
andouillettes, măduvă de animale alimentară,
larve de furnici comestibile, pregătite, 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, cremă de unt, rulouri de varză
umplute cu carne, nuci glasate, choucroute
garnie, caviar, mezeluri, varză murată, scoici,
nu vii, unt de cacao alimentar, unt de nucă de
cocos, grăsime din nucă de cocos, lapte de nucă
de cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz
culinar, băuturi pe bază de lapte de nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale, duck confits, ulei de măsline
extra virgin alimentar, falafel, amestecuri cu

conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
grăsimi comestibile, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, lapte fermentat
gătit, fileuri de peşte, hrană pentru peşti pentru
consum uman, spumă de peşte, icre de peşte,
preparate, peşte, nu viu, peşte, conservat,
peşte, la conservă, produse alimentare pe bază
de peşte, nuci condimentate, flori comestibile,
uscate, carne uscată prin îngheţare/carne
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/legume
liofilizate, chipsuri din fructe, jeleuri de fructe,
coajă de fructe, fructe conservate în alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe, procesate,
fructe, înăbuşite, concentrat pe bază de fructe
pentru gătit, gustări pe bază de fructe, fructe,
la conservă, vânat, nu viu, usturoi conservat,
gelatină, castraveciori, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns,
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de
iapă fermentat/cumâs, băuturi pe bază de acid
lactic, untură, alge de mare, conservate, lecitină
pentru uz culinar, suc de lămâie pentru uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din seminţe de
in, ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari,
nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarina,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
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, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri de
cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi, găluşte
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii,
pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă
de fructe presate, brânză quark, stafide, ulei
de rapiţă alimentar, ratatouille, cheag, lapte de
orez, lapte de orez pentru uz culinar, somon,
nu viu, peşte sărat, cărnuri sărate, sardine, nu
vii, satay, 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
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de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, Smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
lapte acru, ulei alimentar din boabe de soia,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, pateuri/turtite din soia, languste, nu
vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,
porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh, tofu,
pateuri/turtite din tofu, piele de tofu, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, piure
de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supa vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişca, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi 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), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
amestecuri de aluat nefermentat, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare pentru
îngheţată, biscuiţi/fursecuri, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă, hrişcă,
procesată, bulgur, chifle dulci, burritos, cocă de
tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
pudră de tort, torturi/prăjituri, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale,
băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri cu
brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat,
cicoare (substituent pentru cafea), chipsuri
(produse din cereale), băuturi din ciocolată cu
lapte, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
spume de ciocolată, 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, chow-chow

(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), băuturi din
cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
macarons din nucă de cocos, băuturi din cafea
cu lapte, capsule de cafea, umplute, arome de
cafea, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, 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, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, 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 băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, 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 pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoza
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturala sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ceai din
alge kelp, ketchup (sos), clătite Kimchi, laksa,
ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
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consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,
melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, faini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, lipii pe bază
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, profiterol, propolis/clei de albine, budinci,
quiche (tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli,
relish (condiment), hârtie de orez comestibilă,
orez preparat învelit în alge marine, prăjituri
de orez, biscuiţi din orez, budincă de orez,
pastă de orez pentru uz culinar, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de susan
(produse de asezoanre), fulgi de gheaţă cu
fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de soia,
sos de soia, spaghete, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar,
băţ de lemn dulce (produse de cofetărie),
preparate pentru întărirea frişcăi, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tamarind
(condiment), făină de tapioca, tarte, băuturi
pe bază de ceai cu lape, 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,
vafe belgiene, făină de grâu, germeni de grâu
pentru consum uman, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), bomboane cu miere şi
vitamina C, amandine.
31.  Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,

malţ, alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera, anşoa, viu,
aranjamente din fruncte proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr (materie
primă), scoarţe brute, orz, fasole, proaspătă,
sfeclă, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
tărâţe, hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare, cicoare, proaspătă, pomi de Crăciun,
citrice, proaspete, boabe de cacao, brute, coajă
de nucă de cocos, nuci de cocos, copră,
raci, vii, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi, os
de sepie pentru păsări, biscuiţi pentru câini,
borhot, icre de peşte, peşte, viu, momeală
de pescuit, vie, făină de in (nutreţ), bulbi
de flori, bulbi, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
comestibile, neprocesate, seminţe de in pentru
consum animal, făină din seminţe de in pentru
consum animal, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malt pentru fabricarea berii şi
distilare, moluşte, vii, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, ovăz, turtă de oleaginoase,
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite,
reziduuri din cazan, după distilare, rubarbă,
proaspătă, făină de orez pentru furaje, orez,
neprocesat, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, hârtie de culoare nisipului
(aşternut) pentru animalele de companie,
sardine, vii, castraveţi de mare, vii, seminţe
germinate pentru uz botanic, răsaduri, seminţe
pentru plantare, seminţe de plante, susan
comestibil, neprocesat, moluşte, vii, arbuşti, tufe,
ouă de viermi de mătase, viermi de mătase,
boabe de soya, proaspete, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
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arbori, ton, viu, turbă, naturală, gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
plante de viţă de vie, grâu, germeni de grâu
pentru consum animal, aşchii de lemn pentru
fabricarea celulozei de lemn, coroane din flori
naturale, drojdie pentru consurn, animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas,
limonade, apă lithia (bogată în litiu), bere de
malţ, must de malţ, apă mineral (băuturi),
must, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, 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, shandy, 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,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak)/
arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate,
esenţe alcoolice, extracte alcoolice, extracte
din fructe, alcoolice, gin, băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, hidromel (mied)/mied
(hidromel), kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă,
perry, piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate,
altele decât pe bază de bere, alcool din orez,
rom, sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice
pe bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii

de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2020 08557
(151) 25/11/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INGREDIENTE ALESE
PENTRU GOSPODINE

ȘI GOSPODARI
(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,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale, lapte
de migdale pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
andouillettes, măduvă de animale alimentară,
larve de furnici comestibile, pregătite, 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, cremă de unt, rulouri de varză
umplute cu carne, nuci glasate, choucroute
garnie, caviar, mezeluri, varză murată, scoici,
nu vii, unt de cacao alimentar, unt de nucă de
cocos, grăsime din nucă de cocos, lapte de nucă
de cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz
culinar, băuturi pe bază de lapte de nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
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cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale, duck confits, ulei de măsline
extra virgin alimentar, falafel, amestecuri cu
conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
grăsimi comestibile, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, lapte fermentat
gătit, fileuri de peşte, hrană pentru peşti pentru
consum uman, spumă de peşte, icre de peşte,
preparate, peşte, nu viu, peşte, conservat,
peşte, la conservă, produse alimentare pe bază
de peşte, nuci condimentate, flori comestibile,
uscate, carne uscată prin îngheţare/carne
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/legume
liofilizate, chipsuri din fructe, jeleuri de fructe,
coajă de fructe, fructe conservate în alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe, procesate,
fructe, înăbuşite, concentrat pe bază de fructe
pentru gătit, gustări pe bază de fructe, fructe,
la conservă, vânat, nu viu, usturoi conservat,
gelatină, castraveciori, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns,
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de
iapă fermentat/cumâs, băuturi pe bază de acid
lactic, untură, alge de mare, conservate, lecitină
pentru uz culinar, suc de lămâie pentru uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din seminţe de
in, ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari,
nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarina,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
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, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri de
cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi, găluşte
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii,
pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă
de fructe presate, brânză quark, stafide, ulei
de rapiţă alimentar, ratatouille, cheag, lapte de

orez, lapte de orez pentru uz culinar, somon,
nu viu, peşte sărat, cărnuri sărate, sardine, nu
vii, satay, 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, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, Smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
lapte acru, ulei alimentar din boabe de soia,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, pateuri/turtite din soia, languste, nu
vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,
porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh, tofu,
pateuri/turtite din tofu, piele de tofu, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, piure
de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supa vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişca, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi 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), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
amestecuri de aluat nefermentat, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare pentru
îngheţată, biscuiţi/fursecuri, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă, hrişcă,
procesată, bulgur, chifle dulci, burritos, cocă de
tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
pudră de tort, torturi/prăjituri, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale,
băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri cu
brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat,
cicoare (substituent pentru cafea), chipsuri
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(produse din cereale), băuturi din ciocolată cu
lapte, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
spume de ciocolată, 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, chow-chow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), băuturi din
cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
macarons din nucă de cocos, băuturi din cafea
cu lapte, capsule de cafea, umplute, arome de
cafea, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, 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, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, 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 băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, 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 pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoza
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturala sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ceai din

alge kelp, ketchup (sos), clătite Kimchi, laksa,
ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
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, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,
melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, faini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, lipii pe bază
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, profiterol, propolis/clei de albine, budinci,
quiche (tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli,
relish (condiment), hârtie de orez comestibilă,
orez preparat învelit în alge marine, prăjituri
de orez, biscuiţi din orez, budincă de orez,
pastă de orez pentru uz culinar, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de susan
(produse de asezoanre), fulgi de gheaţă cu
fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de soia,
sos de soia, spaghete, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar,
băţ de lemn dulce (produse de cofetărie),
preparate pentru întărirea frişcăi, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tamarind
(condiment), făină de tapioca, tarte, băuturi
pe bază de ceai cu lape, 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,
vafe belgiene, făină de grâu, germeni de grâu
pentru consum uman, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), bomboane cu miere şi
vitamina C, amandine.
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31.  Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera, anşoa, viu,
aranjamente din fruncte proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr (materie
primă), scoarţe brute, orz, fasole, proaspătă,
sfeclă, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
tărâţe, hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare, cicoare, proaspătă, pomi de Crăciun,
citrice, proaspete, boabe de cacao, brute, coajă
de nucă de cocos, nuci de cocos, copră,
raci, vii, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi, os
de sepie pentru păsări, biscuiţi pentru câini,
borhot, icre de peşte, peşte, viu, momeală
de pescuit, vie, făină de in (nutreţ), bulbi
de flori, bulbi, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
comestibile, neprocesate, seminţe de in pentru
consum animal, făină din seminţe de in pentru
consum animal, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malt pentru fabricarea berii şi
distilare, moluşte, vii, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, ovăz, turtă de oleaginoase,
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite,
reziduuri din cazan, după distilare, rubarbă,
proaspătă, făină de orez pentru furaje, orez,
neprocesat, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, hârtie de culoare nisipului
(aşternut) pentru animalele de companie,
sardine, vii, castraveţi de mare, vii, seminţe
germinate pentru uz botanic, răsaduri, seminţe
pentru plantare, seminţe de plante, susan

comestibil, neprocesat, moluşte, vii, arbuşti, tufe,
ouă de viermi de mătase, viermi de mătase,
boabe de soya, proaspete, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală, gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
plante de viţă de vie, grâu, germeni de grâu
pentru consum animal, aşchii de lemn pentru
fabricarea celulozei de lemn, coroane din flori
naturale, drojdie pentru consurn, animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas,
limonade, apă lithia (bogată în litiu), bere de
malţ, must de malţ, apă mineral (băuturi),
must, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, 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, shandy, 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,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak)/
arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate,
esenţe alcoolice, extracte alcoolice, extracte
din fructe, alcoolice, gin, băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, hidromel (mied)/mied
(hidromel), kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă,
perry, piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate,
altele decât pe bază de bere, alcool din orez,
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rom, sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice
pe bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2020 08558
(151) 25/11/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DULCIURI ȘI DULCEȚURI

PENTRU POFTE ȘI
OSPĂȚURI BOIEREȘTI

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, piure
de mere, fructe de pădure, conservate, nuci
glasate, unt de cacao alimentar, lapte condensat,
cremă de unt, chipsuri din fructe, jeleuri de fructe,
coajă de fructe, fructe conservate în alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe, înăbuşite,
gustări pe bază de fructe, concentrat pe bază
de fructe pentru gătit, fructe, la conservă,
gelatină, gem de ghimbir, ghimbir, conservat,
alune, preparate, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, jeleuri alimentare,
marmaladă, stafide, frişca, budincă albă.
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,
gheaţă (apă îngheţată), biscuiţi, fursecuri, torturi,
prăjituri, nuga, bomboane, dulciuri, sirop de
agave (îndulcitor natural), produse de cofetărie
cu migdale, sos de mere (condiment), cocă de
tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
pudră de tort, cicoare (substituent pentru cafea),
cremă din ouaşi lapte, bomboane de decor

pentru torturi, nuci confiate, caramele (dulciuri),
caramele (bomboane), băuturi din ciocolată cu
lapte, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
spume de ciocolată, paste de ciocolatacu
nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază de
ciocolată, paste de întins pe pâine pe bază
de ciocolată, nuci învelite în ciocolată, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, cremă de zahăr ars, cornuri,
dulce de leche (dulceaţă de lapte), spume
pentru desert (produse de cofetărie), fondante
(produse de cofetărie), produse de cofetărie din
fructe, jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
turtă dulce, halva, îngheţate pe băţ, lemn
dulce (produse de cofetărie), dropsuri (produse
de cofetărie), pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, marţipan, mentă pentru
produse de cofetărie, glazură oglindă, musli,
îndulcitori naturali, zahăr de palmier, napolitane
din hârtie comestibilă, bomboane metolate,
clătite, produse de cofetărie cu arahide, biscuiţi
petit-beurre, plăcinte, praline, profiterol, budinci,
sorbeturi (îngheţate), şerbeturi (îngheţate),
lăptişor de matcă, vafe belgiene, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), mix pentru
clătite sărate, clătite sărate, arome de vanilie
pentru uz culinar, vanilină (substituent pentru
vanilie), tarte, bomboane cu miere şi vitamina C,
amandine.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas,
limonade, apă lithia (bogată în litiu), bere de
malţ, must de malţ, apă mineral (băuturi),
must, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, 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, shandy, şerbeturi
[băuturi], sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
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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,
sirop de cătină.

───────

(210) M 2020 08559
(151) 25/11/2020
(732) FIO GRUP COMPANY SRL,

ȘOSEAUA IAȘI-TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI, IASI, 707515, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Hanul Trei Sarmale

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 08560
(151) 25/11/2020
(732) EMADA NEW LIFE & FUN

CONCEPT S.R.L., STR.
BĂLCESCU NR. 15/17, AP. 1,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIATA DOROBANTI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mulțumesc POVEȘTI
REMARCABILE

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 03.07.17; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, corai, ciclam,
negru, alb

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

41. Producție de programe de televiziune,
audiții pentru spectacole televizate cu jocuri,
divertisment televizat, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele IP, servicii ale
studiourilor de televiziune, divertisment de
radio și televiziune, închiriere de programe
de televiziune, prezentare de programe de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, servicii de educație furnizate
prin televiziune, producție de programe
educative de televiziune, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, producție de programe radiofonice
și de televiziune, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune,
organizarea spectacolelor, reprezentații de
muzică live, servicii în domeniul producției
de spectacole, servicii de realizare de
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spectacole în direct, planificarea de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole în scopuri educative, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, organizare
și prezentare de spectacole.

───────

(210) M 2020 08561
(151) 25/11/2020
(732) ALEXANDRU BUCUR - BIROU

INDIVIDUAL DE ARITECTURA,
STRADA DRISTORULUI NR.
96, BL. 12B, SC. 1, ET. 1, AP.
8, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA
11 IUNIE NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INTERIOLOGY

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

37. Servicii de constructii, construcții și demolări
de clădiri, întreținere și reparații de mobilier,
servicii de restaurare şi reabilitare de mobilier,
instalarea mobilei la comandă, montare de
mobilier, instalare de elemente prefabricate
pentru construcții, servicii de amenajări
interioare.
42. Servicii de studii şi proiecte de decorare
interioară a imobilelor, prestare de servicii in
domeniul proiectarii industriale si grafice, servicii
de analiza si cercetare, cercetare industrială
referitoare la decoraţiuni interioare, servicii de
proiectare, decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de arhitectură și inginerie, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe, servicii de design de
mobilier pentru interiorul clădirilor, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
design de mobilier, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de consiliere privind
planificarea amplasării sau amenajării localului,
proiectare și consultanță în inginerie.

───────

(210) M 2020 08562
(151) 25/11/2020
(732) OOMBLA TRAVEL MANAGEMENT

SRL, MINERILOR 63, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400409,
CLUJ, ROMANIA

(540)

OOMBLA travel.
above and beyond

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 170 C),
albastru (Pantone 540 C)

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

39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri.

───────

(210) M 2020 08563
(151) 25/11/2020
(732) ALIA S.A, STR. BARIERA VÂLCII

NR. 245, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)
BIG NOU CRAIOVITA NOUA

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

35. Servicii de închiriere a spaţiului publicitar,
publicitate, servicii de ţinere a evidenţei
contabile, asistenţă în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
studii de marketing, negocierea contractelor
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de afaceri pentru terţi, închirierea de
echipamente şi maşini de birou, organizarea de
târguri comerciale, management administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
fotocopiere, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii independente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, furnizare de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la o potrivire a potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenori care au nevoie de finanţare,
asistenta privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comerciala, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţii publice, analiza costurilor, prognoze
economice, servicii de agenţie de import-export,
facturare, marketing, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, publicitate exterioară,
management administrativ externalizat pentru
companii, recrutarea de personal, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, servicii de vânzare
cu ridicata şi amănuntul de produse alimentare
şi nealimentare, administraţie comercială
prezentarea mărfurilor în medii de comunicare,
pentru servicii de comerţ, prin intermediul
magazinelor, magazinelor online, servicii de
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori, servicii de agenţii de import şi
export.
36. Servicii financiare în legătură cu centrele
comerciale, afaceri imobiliare, închirierea de
spaţii comerciale, leasing şi închirieri de spaţii
comerciale, închirierea birourilor, închirierea de
bunuri imobiliare şi de proprietăţi, servicii de
administrare imobile, management imobiliar,
colectarea chiriilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, bar, cafenea, bufet,
fast food, cantina, servicii de restaurant cu
autoservire, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08564
(151) 25/11/2020
(732) SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL ,

ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON NR.
1-3, ET. 1, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FOLCLORUL SUB LUPA

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

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

───────

(210) M 2020 08565
(151) 25/11/2020
(732) SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL ,

ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON NR.
1-3, ET. 1, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SĂNĂTATE
ÎNAINTE DE TOATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.13.25; 29.01.13

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

clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 08566
(151) 25/11/2020
(732) A&D ADY INOX SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 53, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
A&D ADY INOX

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

6. Containere, articole de transport și ambalare
din metal, materiale de construcții și elemente
din metal, structuri și construcții metalice
transportabile, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, feronerie, oțel
inoxidabil, metale comune și aliajele acestora
inclusiv oțel inoxidabil, paravane metalice (altele
decât mobilierul), grătare metalice, bare pentru
grătare metalice, tuburi din oțel inoxidabil, oțel
inoxidabil sub formă de benzi, oțel inoxidabil sub
formă de foi, cofraje metalice, clanțe metalice,
cadre metalice pentru uși glisante, cadre
metalice pentru uși, dispozitive de închidere
pentru uși, metalice, componente metalice
pentru uși, ferestre metalice, grilaje de închidere
din metal, jaluzele din metal, încuietori pentru
uși metalice, pervazuri din metal, porți de fier,
praguri metalice, profile metalice pentru geamuri,
secțiuni de ușă din metal, rame de ferestre de
metal, unități de uși metalice, uși blindate din
metal, uși batante din metal, uși metalice pentru
interioare.
11. Echipament pentru răcire și înghețare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), instalații
industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
frigidere, rafturi de frigider, sertare pentru
frigidere, frigidere, aparate de răcire și
congelatoare pentru depozitare în scopuri
medicale, hote de extracție pentru frigidere,

elemente refrigerente, dulapuri frigorifice, cutii
frigorifice electrice, criostate, altele decât cele
folosite în laborator, filtre de aer, filtre de apă,
filtre folosite cu aparatele de ventilare, filtre
de praf, vitrine frigorifice, camere de răcire
pentru depozitare, congelatoare, congelatoare
orizontale, instalații de răcire pentru congelare,
aparate și instalații pentru răcire, aparate de
ventilație, mese refrigerante, chiuvete din oțel
inoxidabil, obiecte sanitare din oțel inoxidabil.
20. Mobilă și mobilier, mobilier metalic, dulapuri
metalice (mobilier), rafturi metalice (mobilier),
rafturi ca mobilier metalic, elemente de perete
metalice (mobilier), rame metalice pentru
expozitoare (mobilier), accesorii metalice pentru
expunere (mobilier), sertare metalice (piese
de mobilier), rafturi de stocare metalice
transportabile (mobilier), dulapuri metalice
rezistente la foc (mobilier), suporturi de raft
metalice (piese de mobilier), separatoare
metalice pentru rafturi (piese de mobilier), mese
din metal, standuri metalice de prezentare.

───────

(210) M 2020 08567
(151) 25/11/2020
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU
1, SAT COSTI, JUDEŢUL GALAŢI,
COMUNA VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

ACADELIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Nuci, curmale, alune, arahide, stafide,
seminţe, porumb, trufe, jeleuri, chipsuri din
fructe, chipsuri din cartofi.
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
chifle, biscuiţi, fursecuri, torturi, bomboane,
prăjituri, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile, zahăr, miere, pizza, plăcinte,
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sandvişuri, nuci învelite în ciocolată, batoane
din cereale, gumă de mestecat (dulciuri),
acadele, chipsuri (produse din cereale), biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), turtă dulce, jeleuri,
halva, îngheţată, clătite, dropsuri (produse de
cofetărie), macarons.

───────

(210) M 2020 08568
(151) 25/11/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC, NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, SAT COSTI,
JUD. GALATI, COM. VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

SERVIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate sanitare pentru articole de toaletă,
ţesături impregnate cu loţiuni cosmetice,
şervetele umede, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei.
5. Preparate sanitare pentru igienă personală,
altele decât articolele de toaletă, scutece pentru
copii şi pentru incontinenţă, deodorante, altele
decât cele de uz uman sau veterinar, şampoane
medicinale, săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi.
16. Articole de hârtie de unică folosinţă,
respectiv: bavete, şerveţele şi garnituri de masă
din hârtie, articole fabricate din hârtie sau carton,
care nu sunt altfel clasificate după scopul sau
destinaţia lor, de exemplu, pungi de hârtie.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, articole de
curăţare.
25. Bavete, nu din hârtie, batiste de buzunar.

───────

(210) M 2020 08569
(151) 25/11/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC, NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, SAT COSTI,
JUD. GALATI, COM. VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

FINEGIENIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate sanitare pentru articole de toaletă,
ţesături impregnate cu loţiuni cosmetice,
şervetele umede, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei.
5. Preparate sanitare pentru igienă personală,
altele decât articolele de toaletă, scutece pentru
copii şi pentru incontinenţă, deodorante, altele
decât cele de uz uman sau veterinar, şampoane
medicinale, săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi.
16. Articole de hârtie de unică folosinţă,
respectiv: bavete, şerveţele şi garnituri de masă
din hârtie, articole fabricate din hârtie sau carton,
care nu sunt altfel clasificate după scopul sau
destinaţia lor, de exemplu, pungi de hârtie.
21.  Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, articole de
curăţare.
25. Bavete, nu din hârtie, batiste de buzunar.

───────
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(210) M 2020 08570
(151) 25/11/2020
(732) SC PRIMATECH SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 29, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PRIMATECH HEALTH

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi
articole pentru sugari, aparate, dispozitive şi
articole pentru activitate sexuală, termometre
pentru scopuri medicale, termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, termometre
de uz medical, termometre electronice de uz
medical, termometre digitale de uz medical,
termometre cu mercur pentru uz medical,
termometre cu infraroşu de uz medical, măşti
sanitare pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, măşti medicale,
măşti medicale pentru protecţie antibacteriană,
măşti chirurgicale, măşti de protecţie respiratorie
de uz chirurgical, măşti chirurgicale cu filtru
de înaltă protecţie, măşti chirurgicale pentru
protecţie antibacteriană, măşti sanitare de uz
medical, măşti de protecţie respiratorie de uz
medical, măşti faciale de protecţie pentru uz
medical, măşti nazale (de protecţie) pentru
uz medical, măşti de protecţie utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
măşti de protecţie utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, măşti de
protecţie utilizate de chirurgi în timpul operaţiilor,
pulsoximetre( aparate medicale), pulsometre.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor din clasa 10 (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor 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, servicii de agenţii de import-
export, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produsele din clasa
10.

───────

(210) M 2020 08571
(151) 25/11/2020
(732) EDUARD CIOROAGA, STR.

VICTOR BABES NR. 31A, JUD.
HUNEDOARA, DEVA, 330181,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
CoolMedica

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

38. Telecomunicaţii.
───────
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(210) M 2020 08572
(151) 25/11/2020
(732) SC CRISMAL CLM SRL, STR.

JORASCA , NR.397C , SAT
BALINTESTI, COM. BERESTI-
MERIA, JUDETUL GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR.
15, BL.E4 , AP.54, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

JACK CAPTAIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

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

43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi (servicii de catering), restaurante
(servirea mesei).

───────

(210) M 2020 08573
(151) 25/11/2020
(732) EDDA & CO BEAUTY SRL,

STRADA JIULUI, NR 9, AP
2, JUDETUL HUNEDOARA,
PETROSANI, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR 11 IUNIE, NR 51,
CLADIREA VIVANDO, SECTOR
4, BUCURESTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Power

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

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

clase:
3. Produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
ojă de unghii, ojă creion, geluri de uz cosmetic,
unghii false, gel pentru unghii, intăritor pentru
unghii, vârfuri pentru unghii, sclipici pentru
unghii, cremă pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, bază pentru unghii (cosmetice), pile
abrazive pentru unghii, vârfuri pentru unghii
(cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii,
primer pentru unghii (cosmetice), produse pentru
întărirea unghiilor, lipici pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, unghii
false de uz cosmetic, materiale de acoperire
pentru unghii, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, preparate cosmetice pentru uscarea
unghiilor, produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îndepărtarea gelului
de unghii, pulbere pentru decorarea vârfurilor
de unghii sculptate, dizolvanți pentru lac de
unghii (produse cosmetice), hârtie abrazivă de
tip șmirghel pentru unghii, adezivi pentru gene,
păr și unghii false, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor.
8. Truse de manichiură, truse de manichiură
(electrice), pile de unghii pentru manichiură,
clești pentru unghii, pile pentru unghii, pile
de unghii, freză electrică pentru unghii, pile
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pentru unghii, neelectrice, pile electrice de
unghii, foarfeci (forfecuțe) de unghii, clești de
unghii (unelte manuale), dispozitive neelectrice
de șlefuit unghiile.
11. Lămpi de unghii, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor.
16. Șabloane pentru unghii.
21. Perii pentru unghii (cosmetice), spatule
cosmetice.
35. Servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare cu produse
cosmetice, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de intermediere comercială, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 08574
(151) 25/11/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OH, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DERMA COMFORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

5. Scutece bebeluși, scutece-chilot pentru
bebeluși, chiloți pentru învățarea la oliță
(scutece).

───────
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(210) M 2020 08575
(151) 25/11/2020
(732) CRAZY BOUTIQUE S.R.L.,

STR. VENUS, NR. 37, SAT
CIOCÂRLIA DE SUS, JUDETUL
CONSTANTA, COMUNA
CIOCÂRLIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SMARTECH

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

9. Ceasuri inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, ceasuri computerizate
cu funcție de recunoaștere a amprentei, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
dispozitive de comunicații portabile, sub formă
de ceasuri de mână, brățări inteligente, camere
web, camere video de supraveghere, camere de
monitorizare în rețea pentru supraveghere, căști,
casti fara fir, căști pentru telefoane, căști pentru
telefoane inteligente, căști pentru comunicare la
distanță, surse de alimentare (transformatoare),
surse de alimentare electronice, surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, camere
video digitale, camere video portabile, camere
video de bord, camere video pentru vehicule,
suporturi pentru camere video, camere video cu
funcționalități multiple, camere auto DVR.
10. Aparate de masaj, aparate pentru masaje
estetice, aparate cu vibrații pentru masaj,
aparate non-electrice pentru masaj, aparate
electrice pentru masaje estetice, aparate de
masaj de uz personal, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, pulsoximetre (aparate
medicale).
11. Purificatoare de aer, purificatoare
de aer electrice, purificatoare de aer
portabile, purificatoare electrice de apă,
de uz casnic, umidificatoare, umidificatoare
electrice, umidificatoare (pentru uz domestic),
umidificatoare pentru încăperi (aparate),
umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare electrice de uz casnic,

umidificatoare cu alimentare prin usb pentru uz
casnic.

───────

(210) M 2020 08576
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDETUL
IASI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
FAVORIT

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08577
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDETUL
IASI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
FINE

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08578
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDETUL
IASI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
PIPA NOASTRĂ

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 08579
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDETUL
IASI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
RECORD

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08580
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDETUL
IASI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
RT

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08581
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALA NR. 368,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
TUTUNUL ROMÂNESC

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08582
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
IAȘI FILTRU

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08583
(151) 25/11/2020
(732) A.I. LENTIUM OPTIC SRL, STR.

DR. NICOLAE ALEXANDRESCU,
NR. 147, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

Terra OPTIC GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.09; 27.05.24; 26.01.03;
02.09.04

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

clase:
9. Dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, aparate de verificare optică de uz
industrial, alezoscoape, aparate și instrumente
optice, condensatoare optice, lentile, lentile
antireflex, lentile brute, lentile de contact
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cosmetice, instrumente optice care conțin
oculare, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, huse pentru aparate optice, filtre
pentru dispozitive optice, filtre optice de sticlă,
filtre optice, filtre de polarizare, defazoare optice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
potențiatoare optice, lentile oftalmologice, lentile
optice, obiective [optică], ochelari inteligenți,
oglinzi [optică], prisme [optică], sticlă optică,
produse de optică, prisme utilizate în optică,
ochelari corectori, ochelari de soare, aparate
pentru curățarea lentilelor de contact, apărători
pentru ochelari, apărători pentru ochi, brațe
de ochelari, casete pentru lentile de contact,
cordoane pentru ochelari, cutii pentru lentile,
cutii pentru lentile de contact, cutii pentru
lentilele de contact, etuiuri adaptate pentru
lentile de contact, etuiuri de ochelari, lentile
de contact, ochelari de protecție, ochelari de
citit, ochelari de vedere, ochelari fără brațe,
ochelari, ochelari cu lentile polarizate, ochelari
cu prescripție medicală, monocluri, tocuri de
ochelari, sticle optice, sticlă de ochelari, suporturi
pentru ochelari, rame de ochelari, etuiuri pentru
ochelari de soare, lentile de soare cu clips
magnetic, lentile optice pentru ochelarii de
soare, lentile pentru ochelari de soare, lănțișoare
pentru ochelari de soare, ochelari cu lentile
de soare atașabile (clip-on), rame pentru
ochelari de soare, tocuri de ochelari de vedere,
șnururi pentru ochelari de soare, săculeți pentru
ochelari, suporturi de nas pentru ochelari de
soare, suporturi de nas pentru ochelari, rame din
metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata în legatura cu aparate de verificare
optică de uz industrial, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu aparate
și instrumente optice, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legatura cu lentile
de contact cosmetice, lentile de contact de
vedere, ochelari, ochelari de soare, ochelari de
vedere, ochelari corectori, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătura cu soluţii
pentru curăţarea ochelarilor şi a lentilelor, picături
de ochi şi aplicatoare de picături pentru ochi,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în legătura cu aparate şi instrumente medicale,
protetica şi implanturi artificiale, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale.

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii farmaceutice,
servicii prestate de opticieni, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni.,
servicii de oftalmologie.

───────

(210) M 2020 08584
(151) 25/11/2020
(732) DROPY STORE SRL, STR.

GRADINARILOR, NR. 16, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
PABLO

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, batiste
impregnate cu produse pentru curățarea
ochelarilor de vedere, burete impregnat cu
săpun, detergenți, decapanți, detartranți de uz
casnic, odorizante de casă, aromatizanți de uz
menajer, conuri parfumate, ceară parfumată,
extracte de flori, lemn parfumat, odorizanți de
cameră, parfumuri de camera sub formă de
spray, spray parfumat pentru casă, potpuriuri
parfumate, articole de parfumerie și odorizante,
cosmetice, balsamuri (nemedicinale), produse
cosmetice naturale, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, preparate pentru igiena
orală, sprayuri cu apă minerală de uz
cosmetic, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, produse de curățare pentru perii
cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, vată de uz cosmetic, unguente de uz
cosmetic, uleiuri și loțiuni pentru masaj, trusă
pentru cosmetice, apă florală, esențe și uleiuri
eterice, parfumuri, săpunuri parfumate, săculețe
parfumate, preparate parfumate, șervețele
parfumate, săpunuri parfumate, apă de parfum,
extracte de parfum, apă parfumată, parfumuri
pentru automobile, săruri de baie parfumate,
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pudră de talc parfumată, sprayuri parfumate
pentru corp, deodorante de corp (parfumerie),
pudră parfumată (de uz cosmetic), machiaj
multifuncțional, machiaj pentru față, machiaj
pentru ochi, pudră de machiaj, pudre pentru
machiaj, pudriere cu machiaj, seturi de machiaj,
bază de machiaj, creioane de machiaj, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
farduri pentru truse de machiaj, spray pentru
fixarea machiajului, produse pentru machiaj,
fond de ten (machiaj), apă de colonie, ojă
creion, ojă de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea unghiilor false,
preparate cosmetice pentru unghii, cremă pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), gel pentru unghii, întăritor pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, lac
de unghii, unghii false, sclipici pentru unghii, apă
de toaletă, adeziv pentru extensii de păr, adezivi
pentru fixarea meșelor, creme parfumate.
14. Casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
bijuterii, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, instrumente pentru măsurarea
timpului, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, articole de
bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, cutii din metale prețioase, obiecte
de artă confecționate din pietre prețioase,
mărgele pentru meditație, monede de colecție,
monede, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, statuete și figurine, din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, instrumente
cronologice, produse de bijuterie, accesorii
pentru ceasuri, ceasuri.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
borsete, bagaje de mână, bagaje (genţi), cutii
de machiaj, curele pentru bagaje, cufere și
geamantane, etichete pentru bagaje, cutii din
piele pentru pălării, cutii pentru cravată, genți
cu rotile, genți, huse pentru bagaje, ghiozdane
școlare, ghiozdane, genți universale de sport cu
rotile, gentuțe cosmetice, huse pentru costume,
cămăși și rochii, plase de cumpărături, lădițe
pentru cosmetice (fără conținut), mini-rucsacuri,
mânere (genți), portmonee, portofele, poșete,
rucsacuri, ranițe, poșetuțe, sacoșe de umăr,
serviete, suporturi pentru cărți de vizită, truse
de toaletă (fără conținut), truse de scule, din
piele (goale), tocuri din piele, valize pe rotile,
valize, rucsacuri cu rotile, geamantane cu rotile,
bagaje, pungi, portofele si alte articole destinate
transportului si caratului precum rucsacuri, genti,

borsete, cufere si geamantane, mape, plase
de cumparaturi, huse de voiaj, portmonee,
posete, punguțe, plicuri, săculeți din piele pentru
ambalaj, ranite, sacose pentru cumparaturi,
tolbe, truse de voiaj si valize., blană artificială,
curelărie realizată din piele, hamuri de siguranță
pentru copii, cutii din piele, curele din piele, piele
sintetică.
21. Pulverizatoare de parfum, arzătoare de
parfum, aparat pentru parfumarea aerului,
suporturi pentru bețișoare parfumate, bureței
pentru machiaj, material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, ustensile cosmetice
și de toaletă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară,
aparat de masaj pentru pielea capului, aparate
de demachiat, non-electrice, aparate pentru
demachiere, electrice, aplicatoare cosmetice,
bărbierit (pămătufuri pentru -), bureți de
toaletă, bureți cosmetici, bureți, boluri, borcane
pentru bile demachiante din bumbac, bureți
de mare naturali, căzi, cădițe pentru bebeluși,
centuri pentru machiori, discuri de exfoliere
a picioarelor, dispensere de șervețele pentru
față, dozatoare de săpun, dozatoare de gel de
duș, distribuitoare pentru cosmetice, dispozitive
de demachiere, dispozitive pentru săpun lichid,
dispensere personale de pastile sau capsule,
pentru uz casnic, flacoane pentru parfum, perii
cosmetice, pensule pentru buze, pensule pentru
contur de ochi, perii de baie, perii pentru
spate, perii pentru unghii, periuțe pentru gene,
perii pentru curățarea pielii, pudră cosmetică
compactă, portfarduri [accesorizate], pipete
pentru uz casnic, piepteni electrici, piepteni,
rafturi pentru cosmetice, pulverizatoare de uz
casnic, spatule cosmetice, savoniere, recipiente
pentru cosmetice, suporturi pentru prosoape,
sacoșe termoizolante, recipiente termoizolante
pentru alimente.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 08585
(151) 25/11/2020
(732) EUGEN-FLORENTIN TOTILICA

, SAT SIRNEA NR. 39B, JUD.
BRASOV, COM. FUNDATA,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DE SIRNEA EXPERIENCE
www.desirnea.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.09; 27.05.24; 03.07.01;
03.02.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro închis (HEX
#3F2A1E), maro deschis (HEX
#B36022), alb (HEX #FFFFFF)

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

43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi (servicii de catering), servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08586
(151) 25/11/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300242,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC 14A, SC.4, ET.2, AP.127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Kook

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.24; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde închis
( Pantone 357C), verde deschis
(Pantone 7486C), alb

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

29. Extracte din carne, legume uscate, legume
deshidratate, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, preparate pentru supă, supe, supe instant,
supe sub forma de cuburi, supe sub forma de
granule, piure de tomate, suc de tomate pentru
gătit, pastă de tomate, paste de legume, bulion,
suc de rosii, sucuri vegetale pentru gătit, lapte de
nucă de cocos, ulei de nucă de cocos, grăsimi
vegetale, unt de nucă de cocos, margarină.
30. Paste făinoase, noodles, crutoane, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), pâine firimituri
(pesmet), griș, mălai, drojdie, praf de copt, arome
alimentare, bicarbonat de sodiu pentru gătit,
oțet, sare, sosuri, sosuri pentru carne, sosuri
pentru paste, sos de roșii, pesto, ketchup (sos)
maioneza, muștar, condimente, mirodenii, ierburi
de grădină, conservate (asezonare), ierburi
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uscate, preparate aromatice alimentare, produse
de asezonare.

───────

(210) M 2020 08587
(151) 25/11/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300242,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC 14A, SC.4, ET.2, AP.127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Kook Chef

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, galben, verde
deschis (Pantone 7486C),

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

30. Mirodenii, condimente, ierburi conservate,
ierburi de grădină, conservate (asezonare).

───────

(210) M 2020 08588
(151) 25/11/2020
(732) YOSEF HADAD, BDUL LIBERTATII

NR. 6, BL. 116, SC. 1, ET. 6, AP.
18, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)
MACE EXPRESS BY

JOSEPH HADAD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Mâncăruri preparate pe bază de carne, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
gustări pe bază de carne, sosuri pentru gustări,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, hamburgeri de carne,
hamburgeri de vită, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne friptă, carne ambalată,
pârjoale din carne, gelatine de carne, înlocuitori
de carne, paste de carne, carne conservată,
găluște (din carne), pateuri din carne, extracte
din carne, aspic de carne, conserve de carne,
carne prăjită de pui, carne de porc conservată,
ragut (tocăniță cu carne), carne de rață gătită,
carne de curcan gătită, carne de pește uscată,
chili con carne (tocană de ardei iute și carne),
carne de vită preparată, umplutură de carne
pentru plăcinte, bucăți de carne de pui, pastramă
din carne de vită, produse din carne de miel,
concentrat din carne de vacă, conserve de carne
de pasăre, conserve din carne de vânat, bulion
de carne de vițel, pateuri din carne de pui, chiftele
din carne de vită, hamburgeri din carne de pui,
cârnați din carne de pui, friptură de carne de
porc, chiftele din carne de pui, extracte de carne
de pasăre, pateuri pe bază de carne, înlocuitori
de carne de pasăre, produse confiate din carne
de rață, cassoulet (tocană de carne cu fasole),
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, roast beef (friptură de carne la cuptor),
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
tocătură de carne de vită cu porumb, carne
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fiartă în sos de soia (tsukudani meat), carne de
vită sărată și conservată (corned beef), supe și
baze de supă, extracte din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), extrase aromate
din friptură de carne de vită, carne de vită
gătită lent la cuptor (pulled beef), carne de pui
gătită lent la cuptor (pulled chicken), mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, aperitive congelate constând
în principal din carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne de
pui, mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncare
gătită constând în principal din carne de pui
prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de vită prăjită fâșii și sos de soia
fermentat (sogalbi), mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc și
tofu (kimchi-jjigae), mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui și ginseng (samgyetang), tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), brânză rasă, brânză
prelucrată, amestecuri de brânză, sosuri de
brânză, praf de brânză, creme de brânză, brânză
cu mucegai, brânză cu condimente, brânză albă
moale, brânză cu ierburi, înlocuitori de brânză,
preparate cu brânză de țară, gustări pe bază de
brânză, brânză cu conținut scăzut de grăsimi,
brânză sub formă de sosuri de înmuiat, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, compot de merișoare, compot de
mere, fructe deshidratate, fructe coapte, fructe
confiate, fructe uscate, fructe glasate, fructe
aromatizate, fructe fermentate, fructe glazurate,
fructe, gătite, pectină din fructe, fructe preparate,
cremă de fructe, cipsuri din fructe, salate de
fructe, pastă de fructe, praf de fructe, rulouri
de fructe, piureuri de fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, conserve de fructe.
30. Plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne tocată, plăcintă cu carne, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, gustări care
constau în principal din pâine, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, sosuri
pentru gustări, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, amestecuri pentru

umpluturi (alimente), sosuri pentru ungere (de
uz alimentar), condimente alimentare pe bază
de ketchup și sos tip salsa, hamburgeri
fiind gătiți și introduși în chifle, produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie cu crema
spumă, drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, produse de cofetărie pe bază de
făină, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie înghețate sub formă
de acadea, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), gustări constând în
principal din produse de cofetărie, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
ciocolată, ciocolată tartinabilă, ciocolată caldă,
ciocolată umplută, ciocolată aerată, ciocolată
granulată, esențe de ciocolată, fondue din
ciocolată, vafe din ciocolată, sirop de ciocolată,
ouă de ciocolată, paste de ciocolată, pudră
de ciocolată, bomboane cu ciocolată, cafea
cu ciocolată, marțipan din ciocolată, ciocolată
cu alcool, chipsuri de ciocolată, ciocolată cu
lapte, batoane de ciocolată, sandvișuri cu carne,
plăcinte fără carne, plăcinte cu carne, sosuri de
carne, arome preparate din carne, sendvișuri cu
carne de curcan, plăcinte cu carne de porc, sos
de carne de pui, biscuiți cu aromă de carne,
sanvişuri conţinând carne de pui, sandvișuri
cu carne de pui, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne de pui, pelmeni (găluște
umplute cu carne), sos pentru carne pregătită la
grătar, garnituri asezonate pentru carne, pește,
vânat, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse de patiserie din legume și
carne, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
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carne, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, produse pentru frăgezit carne, de uz
casnic, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, amestecuri de sucuri de
carne sub formă de granule, orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, prânzuri la cutie constând
din orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
pufuleți de brânză, sos cu brânză, prăjituri cu
brânză, biscuiți pentru brânză, hamburgeri cu
brânză, sandviș din brânză topită, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți cu ceapă sau brânză, biscuiti cu gust
de brânză, sandviș din brânză topită și șuncă,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
gustări din porumb expandat cu gust de brânză,
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
înghețată cu fructe, prăjituri cu fructe, brioșe
cu fructe, ceaiuri de fructe, biscuiți cu fructe,
pâini cu fructe, înghețată de fructe, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie și înghețate,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu înghețată, produse
de cofetărie cu gheață, chipsuri de cofetărie
pentru copt, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie care
conțin gem, suc de fructe (produse de cofetărie),
esențe folosite pentru produse de cofetărie.
32. Apă tonică, apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă potabilă, apă (băuturi),
apă îmbuteliată, apă minerală carbogazoasă,
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
aromatizată, apă cu arome, apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă de izvor, apă îmbogățită
nutritiv, apă potabilă distilată, apă potabilă
purificată, băuturi nealcoolice, apă îmbogățită
cu minerale (băuturi), băuturi funcționale pe
bază de apă, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi
care nu sunt pentru uz medicinal), băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,

smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine.
43. Servicii de fast-fooduri, servicii în domeniul
gustărilor, servicii de catering, consiliere în
domeniul culinar, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
preparare de mâncăruri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de catering în
exterior, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de fast food la pachet, servicii de
local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, furnizare de alimente
şi băuturi in bistrouri, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering în exterior, servicii
de catering, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de catering pentru săli/spații special
amenajate pentru expoziții, servicii oferite de
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
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mesei), servicii de restaurant cu servire la
pachet, restaurante cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide.

───────


