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Cereri Mărci publicate în 24/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05605 17/08/2020 SAMUEL MILIAM PLANTOFARM

2 M 2020 05766 17/08/2020 POPASUL TREBES SRL NITRAMONIA

3 M 2020 05767 17/08/2020 PHOENICIA EXPRESS SRL Phoenicia Blue View
AMFITEATRU BELVERDE
PANORAMIC

4 M 2020 05768 17/08/2020 MARIUS ARGHERIE OIL & GAS

5 M 2020 05769 17/08/2020 NORTH STAR SUPPORT
GROUP SRL

NSSG Increase business.
Minimize risk

6 M 2020 05770 17/08/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

CAROL PLAZA

7 M 2020 05771 17/08/2020 MNEMOS SRL SYNAPSA

8 M 2020 05772 17/08/2020 AQUA ECONOMIC SOLUTION
SRL

BIOCLEVER

9 M 2020 05773 17/08/2020 MARIANA-DIANA CREŢU BodyRevolution@ Powered by
Diana Creţu

10 M 2020 05774 17/08/2020 HÉJJA CARMEN LUMINIŢA PFA HOME SPOT

11 M 2020 05775 17/08/2020 ALEXANDRU BRATU ABT design

12 M 2020 05776 17/08/2020 SC ALMIRA TRADE SRL JUNO

13 M 2020 05777 17/08/2020 SC THALIA SUD SRL PIZZA ROCO

14 M 2020 05778 17/08/2020 S.C. LOVEX XXX SRL LOVEX 4 tablets Sildenafil

15 M 2020 05779 17/08/2020 ELENA ŞTEFANIA CHIRIAC Elite

16 M 2020 05780 17/08/2020 VALDORES SRL JAP

17 M 2020 05782 17/08/2020 FOOD FESTIVAL SRL 20 delivery

18 M 2020 05783 17/08/2020 FOOD FESTIVAL SRL Twenty Pizza Since 2002
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(210) M 2020 05605
(151) 17/08/2020
(732) SAMUEL MILIAM, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 14, AP. 1,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
PLANTOFARM

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

5. Ierburi medicinale, ierburi medicinale
tradiționale chinezești, ierburi medicinale uscate
sau conservate.
45. Servicii personalizate pentru cumpărături
(personal shopping).

───────

(210) M 2020 05766
(151) 17/08/2020
(732) POPASUL TREBES SRL, CALEA

MOINEŞTI NR. 31, JUDEŢUL
BACĂU , BACAU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)
NITRAMONIA

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri
și alte produse de umplere, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, uree
tehnică (îngrăşăminte), uree tip îngrăşăminte,
UAN îngrăşăminte lichide, azotat de amoniu,
nitrocalcar.

───────

(210) M 2020 05767
(151) 17/08/2020
(732) PHOENICIA EXPRESS SRL, SOS.

ODAII NR. 441-443, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Phoenicia Blue
View AMFITEATRU

BELVERDE PANORAMIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
18.03.02; 01.01.05

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

clase:
43. Servicii de cazare şi masă în hoteluri.

───────
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(210) M 2020 05768
(151) 17/08/2020
(732) MARIUS ARGHERIE, BD.

TIMISOARA NR. 89, BL.C1.3,
SC. B, ET. 3, AP. 30, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OIL & GAS

(531) Clasificare Viena:
01.03.17; 26.01.05; 03.11.07; 03.11.24;
27.05.01; 27.05.08

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

35. Servicii de comerţ cu ridicata al
combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate.

───────

(210) M 2020 05769
(151) 17/08/2020
(732) NORTH STAR SUPPORT GROUP

SRL, BULEVARDUL PICTOR
NICOLAE GRIGORESCU NR.
2, CAM. 1, BLOC W1, SCARA
C, ETAJ 9, AP. 126, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NSSG Increase
business. Minimize risk

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor.

───────

(210) M 2020 05770
(151) 17/08/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

CAROL PLAZA

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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37. Servicii oferite de antreprenori sau
subcontractori în domeniul construcțiilor (servicii
de construcții).
41. Servicii oferite de persoane sau instituții
pentru a dezvolta facilitățile mentale ale
persoanelor sau animalelor, ca și servicii
destinate divertismentului sau captării atenției.
43.  Servicii de restaurante, cazare temporară.
45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor, servicii personale și
sociale oferite de terți pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 05771
(151) 17/08/2020
(732) MNEMOS SRL, STR. DECEBAL

NR. 75, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, 900691,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
SYNAPSA

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

9. Aplicații software, software integrat, software
mobil, platforme de software colaborative
(software), software de calculator, software
pentru inventariere, software pentru birouri,
software de contabilitate, software pentru
planificare, software pentru întreprinderi,
software pentru fabricație, software de gestiune
financiară, software de calculator (programe),
software de reprezentare tabelară, software
pentru gestiunea documentelor, pachete de
software integrat, aplicații software pentru web,
software pentru automatizarea documentelor,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru gestionarea proceselor industriale,
platforme de software de calculator, software
de prelucrare a datelor, aplicații software
pentru telefoane mobile, software informatic
de uz comercial, software de administrare de
afaceri, software descărcabil de pe internet,
software pentru gestionarea performanței
economice, software de asistență în producție,
software pentru extragere de date, software
de gestiune a datelor, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru
prelucrarea tranzacțiilor comerciale, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru

comerț electronic, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații software de
tipul business intelligence, software pentru
gestionarea forței de muncă, suite de programe
de birou (software), software
pentru planificarea resurselor întreprinderii
(ERP), software pentru gestionarea lanțului de
aprovizionare, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software pentru
analiza datelor de afaceri, toate acestea
înregistrate sau descărcabile.

42. Software ca serviciu (SaaS), proiectare
personalizată de software, servicii de
personalizare de software, design și dezvoltare
de software, scriere de software de calculator,
furnizare de software nedescărcabil online,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, închiriere de software
pentru gestionarea inventarului, programare
de software pentru gestionarea inventarului,
închirierea de software, dezvoltare de software.

───────

(210) M 2020 05772
(151) 17/08/2020
(732) AQUA ECONOMIC SOLUTION

SRL, STR. PRIVIGHETORII NR. 10,
BL. B8, AP 10, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA-NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, 700605, IAȘI, ROMANIA

(540)

BIOCLEVER
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(531) Clasificare Viena:
24.17.21; 26.01.16; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben-portocaliu

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

5. Biocide, biocide naturale, antiseptice,
unguente antiseptice, șervețele antiseptice
impregnate, dezinfectanți și antiseptice, ape de
gură antiseptice, antiseptice cu efect terapeutic,
antiseptice cu efect profilactic, tampoane de
vată antiseptice, produse antiseptice pentru
spălare, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe suprafețe dure, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate
pe piele, produse antiseptice pentru îngrijirea
rănilor, preparate antiseptice pentru îngrijirea
corpului, dezinfectanți de uz medical, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente dentare.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în reviste, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata de biocide, antiseptice, dezinfectanţi,
dezinfectanţi igienici, săpunuri dezinfectante.

───────

(210) M 2020 05773
(151) 17/08/2020
(732) MARIANA-DIANA CREŢU, STR.

DOBREŞTILOR NR. 9, BL. PB-56/
A, ET. 2, AP. 8, JUDEŢUL BIHOR ,
ORADEA , BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA,
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

BodyRevolution@
Powered by Diana Creţu

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 24.09.05; 24.17.17; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.13

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informaţii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare
la produsele de consum, informare cu privire
la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comercială pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
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alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, intermediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere de contracte cu plătitorii de servicii
medicale, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți prin sisteme
de telecomunicații, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, organizare de cumpărări colective,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, organizare de tranzacții comerciale
și contracte comerciale, organizarea de
servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă decomenzi prin poștă,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, producție de programe
de teleshopping, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, regruparea, pentru
alte persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii ale agențiilor de
export, servicii ale agențiilor de import, servicii
de achiziții, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de aprovizionare pentru terți
(achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de consiliere referitoare
la tranzacții comerciale, servicii de consiliere și

consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de externalizare sub formă de
organizare de achiziții de produse pentru alte
persoane, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de agenţii de import și export, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
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alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
educație, divertisment și sport, servicii sportive
și de fitness, servicii educative și de instruire,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii de spectacole în direct,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
cursuri de gimnastică aerobică, concursuri de
aerobic, instalații pentru dans și gimnastică
aerobică, asistență profesională individualizată
(coaching), antrenament (instruire), coaching
personal (formare), consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice.

───────

(210) M 2020 05774
(151) 17/08/2020
(732) HÉJJA CARMEN LUMINIŢA PFA,

STR. ACHIM ANDREI NR. 21, BL.
2, SC. B, ET. 4, AP. 9, JUDEŢUL
COVASNA, TÂRGU SECUIESC,
COVASNA, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4 , BUCURESTI, 040558,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOME SPOT

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:indigo închis,
portocaliu închis

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

35. Închirierea spaţiului publicitar pentru servicii
imobiliare, consultanţă în organizarea afacerilor
privind serviciile imobiliare, furnizarea de
informaţii de afaceri privind serviciile imobiliare
prin intermediul unui site web, servicii de

intermediere comercială imobiliară, servicii de
agenţie de informaţii comerciale pentru servicii
imobiliare, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor pentru servicii imobiliare, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate
pentru servicii imobiliare, publicitate directă prin
poştă pentru servicii imobiliare, cercetare de
marketing pentru servicii imobiliare, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi în legătură cu servicii imobiliare, publicitate
online pe o reţea de calculatoare pentru servicii
imobiliare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii imobiliare, organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comparare a preţurilor pentru servicii
imobiliare, promovarea vânzărilor pentru terţi în
legătură cu servicii imobiliare.
36. Servicii de agenţie imobiliară, activităţi
de broker imobiliar, analiză, consultanţă şi
evaluare financiară pentru servicii imobiliare,
consultanţă şi informaţii pentru servicii de
asigurări imobiliare, management şi evaluări
imobiliare.

───────

(210) M 2020 05775
(151) 17/08/2020
(732) ALEXANDRU BRATU, STR.

DECEBAL NR. 22, JUDETUL
BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ABT design
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.

───────

(210) M 2020 05776
(151) 17/08/2020
(732) SC ALMIRA TRADE SRL, STR.

ANTENEI NR. 1A, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, JUD. TIMIŞ, 300629
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

JUNO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
31. Urluială (hrană pentru animale), hrană
sintetică pentru animale, hrană mixtă pentru
animale, preparate pentru hrana animalelor,
grăunțe pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, pastă de amidon (hrană
pentru animale), tărâțe de orez (hrană pentru
animale), lapte praf pentru hrana animalelor,
produse alimentare și hrană pentru animale,
hrană comestibilă pentru animale pentru
masticat, hrană de animale care conține fân,
hrană de animale derivată din fân, reziduuri de
distilerie, hrană pentru animale, pulbere de alge
pentru hrana animalelor, hrană pe bază de sos
de soia (hrană pentru animale), hrană pe bază
de cereale pentru animale, preparate din cereale
fiind hrană pentru animale, hrană de animale
sub formă de bucăți, hrană de animale sub

formă de nuci, hrană de animale derivată din
materie vegetală, hrană de animale sub formă
de granule, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, făină din boabe de soia (hrană
pentru animale), hrană de animale care conține
fân uscat la aer, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană de animale
derivată din fân uscat la aer, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
reziduuri din tratarea malțului pentru utilizare
ca hrană de animale, hrană la conservă care
constă din carne pentru animale tinere, hrană
sub formă de articole de ronțăit pentru animale
de companie, hrană de animale care constă
în produse din semințe de soia, mâncare din
semințe de rapiță pentru consum animal.

───────

(210) M 2020 05777
(151) 17/08/2020
(732) SC THALIA SUD SRL, BDUL.

SUDULUI NR. 10-14, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, JUD. TIMIŞ, 300629
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PIZZA ROCO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.11; 08.07.04

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

clase:
30. Pizza, pizza (preparată), pizza conservată,
pizza congelată, pizza refrigerată, pizza
proaspătă, pizza preparată, blaturi de pizza, blat
de pizza, pizza împăturită (calzone), crustă de
pizza, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, sosuri pentru
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pizza, aluat pentru pizza, amestecuri de pizza,
amestec pentru aluat de pizza, preparate pentru
pregătirea blaturilor de pizza, mâncăruri pe bază
de făină, preparat din cereale (făină alimentară),
produse de cofetărie pe bază de făină, produse
pentru gustări preparate din făină de cereale.
43. Servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 05778
(151) 17/08/2020
(732) S.C. LOVEX XXX SRL, B-DUL

DINICU GOLESCU NR. 23-25,
BL. B, SC. 4, AP. 19, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LOVEX 4 tablets Sildenafil

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.02

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

clase:
5. Medicament pentru afecţiuni cardiace şi
pentru tratarea potenţei.

───────

(210) M 2020 05779
(151) 17/08/2020
(732) ELENA ŞTEFANIA CHIRIAC, SPL.

G-RAL GHEORGHE MAGHERU
BL. 343, AP. 11, ET. 2, JUDEŢ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Elite

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte.
28. Articole și echipament de sport.
41. Educație, divertisment și sport.

───────
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(210) M 2020 05780
(151) 17/08/2020
(732) VALDORES SRL, PIATA MICA, NR.

23, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, COD POŞTAL 011941,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JAP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Lapte, carne şi produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci şi leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,

salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
şerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
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jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea lor), băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi energizante, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe baza
de nuci și de soia, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cidru fără alcool, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără
alcool, vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe uscate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri, băuturi alcoolice
pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, 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, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente

și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de localuri tip
snackbar, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizare de
spații pentru festivități și spaţii temporare de
birouri și reuniuni, servicii catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering.

───────

(210) M 2020 05782
(151) 17/08/2020
(732) FOOD FESTIVAL SRL, STR.

CRISANEI NR. 20, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

20 delivery

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 27.05.02; 27.07.02; 27.07.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone red
032HC)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneţi, materiale înregistrate,
baze de date computerizate (programe),
conținut media descărcabil, software, aplicații
software, software de calculator, software
multimedia, software mobil, platforme de
software colaborative (software), aplicații
software descărcabile.
29. Lapte, carne şi produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci şi leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
şerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu

paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
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horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea lor), băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi energizante, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe baza
de nuci și de soia, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cidru fără alcool, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără
alcool, vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe uscate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, organizarea livrării de marfă, transport
prin curier, servicii de curierat, servicii de curierat
(mărfuri), livrare de mărfuri prin curier, livrare de
colete prin curier, livrare de corespondență prin
curier, livrare de colete prin curierat.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, 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, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente

și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de localuri tip
snac-kbar, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizare de
spații pentru festivități și spaţii temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering.

───────

(210) M 2020 05783
(151) 17/08/2020
(732) FOOD FESTIVAL SRL, STR.

CRISANEI NR. 20, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Twenty Pizza Since 2002

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.07.01

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
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monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneţi, materiale înregistrate,
baze de date computerizate (programe),
conținut media descărcabil, software, aplicații
software, software de calculator, software
multimedia, software mobil, platforme de
software colaborative (software), aplicații
software descărcabile.
29. Lapte, carne şi produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci şi leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
şerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri

de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
floricele de porumb, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, covrigei, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
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brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea lor), băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi energizante, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe baza
de nuci și de soia, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cidru fără alcool, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără
alcool, vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice din
fructe uscate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, organizarea livrării de marfă, transport
prin curier, servicii de curierat, servicii de curierat
(mărfuri), livrare de mărfuri prin curier, livrare de
colete prin curier, livrare de corespondență prin
curier, livrare de colete prin curierat.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, 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, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii contractuale de alimentație,

servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizare de
spații pentru festivități și spaţii temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering.

───────



E R A T Ă

Referitor la cererea de înregistrare M 2020/05724, publicată în data de
20.08.2020, data corectă de depozit a cererii este 14.08.2020.



ERATA 

 

Referitor la cerererile de înregistrare marcă nr. M 2020 05741 şi M 2020 05742 depusă în 
data de 14.08.2020, publicată în data de 21.08.2020, dintr-o eroare materială produsele din 
clasa 29 au fost eronat publicate. 
 

Clasificarea corectă este: 

Carne proaspătă, conservată, refrigerată, congelată, semiprocesată; conserve de carne; produse din 

carne proaspătă; produse din carne procesată; mezeluri din carne proaspătă; mezeluri proaspete, 

uscate, afumate; produse semipreparate din carne; amestecuri din carne şi legume congelate; 

mâncare gătită pe bază de carne; extracte din carne; jeleuri din carne; uleiuri şi grăsimi comestibile. 


