
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
05/01/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 12/01/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/01/2021

2

Cereri Mărci publicate în 12/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
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Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 09223 05/01/2021 DANIELA MEISAROS BIBLIA LA PUTEREA A DOUA

B² IOSUA 1:8

2 M 2020 09433 05/01/2021 ANA - MARIA CUZDRIOREANU foodie fit by CuzAna Natural
Ingredients

3 M 2021 00007 05/01/2021 CONSILIUL JUDEȚEAN
PRAHOVA

DRUMUL VINULUI PRAHOVA

4 M 2021 00019 05/01/2021 ANCA-MIRELA CHIRILA inova interiors

5 M 2021 00020 05/01/2021 SC CONTEGO INVESTMENT
GROUP SRL

CISMIGIU

6 M 2021 00021 05/01/2021 RESCONT SSM SRL Rescont

7 M 2021 00022 05/01/2021 FLORICA LUCRETIA AL-
JOBORY

CENTRUL MEDICAL DR.
ALJOBORY

8 M 2021 00023 05/01/2021 RAȚĂ ANA MARIA CLUBUL AVOCAȚILOR

9 M 2021 00024 05/01/2021 RAZVAN GHEORGHE PODUL

10 M 2021 00025 05/01/2021 ROMTANK ROMTANK

11 M 2021 00026 05/01/2021 NICOLETA- CRISTINA
POPESCU

Dr. Serana Denor

12 M 2021 00027 05/01/2021 FLORENŢA-ALINA PREDESCU ce CRYSTAL EFFECT

13 M 2021 00028 05/01/2021 VALENTINA TURBATU
VLAD BURIAN

iTICKETS

14 M 2021 00029 05/01/2021 ADRIAN POSTOLICĂ Pittyes2es és Gyufa

15 M 2021 00030 05/01/2021 IULIAFIT-STORE SRL iuliafit.com

16 M 2021 00031 05/01/2021 MAXLAB ELEVATIX

17 M 2021 00033 05/01/2021 MESTER MEDIA SRL ROCHARGE

18 M 2021 00034 05/01/2021 MESTER MEDIA SRL CARS&ROADS

19 M 2021 00035 05/01/2021 MESTER MEDIA SRL AUTOCRITICA

20 M 2021 00036 05/01/2021 ASOCIȚIA INSTITUTUL
ALFRED ADLER

INSTITUTUL ALFRED ADLER

21 M 2021 00037 05/01/2021 BIJUBOX SRL BIJUBOX
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(210) M 2020 09223
(151) 05/01/2021
(732) DANIELA MEISAROS, VALEA

AURULUI NR. 3C, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, 510002, ALBA,
ROMANIA

(540)

BIBLIA LA PUTEREA
A DOUA B² IOSUA 1:8

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.04; 26.01.17; 26.01.18;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.09

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
gri (HEX #B7BEC0), galben (HEX
#DDA72B), negru

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, traducere și interpretare,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2020 09433
(151) 05/01/2021
(732) ANA - MARIA CUZDRIOREANU,

STR. CATRINȚEI NR. 17, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISH,
ŞOS. PANTELIMON NR.243,
BL.52, SCARA A,ETAJ 5,
AP.18, BUCUREŞTI, 021608,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

foodie fit by CuzAna
Natural Ingredients

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.03.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis,
portocaliu

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice
de uz medical.
29. Carne și produse din came, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
came, 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, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
aripioare de pui, bisque, brioșe cu ouă, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
bulgogi (fel de mâncare coreeană din came de
vită), burtă de vită, calmar preparat, carne de vită
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preparată, came de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), came prăjită de pui,
carne preparată, carne prăjită de pui, cartofi
umpluți, chicharron (șorici de porc prăjit), chiftele
din pește, chili con came (tocană de ardei iute și
came), cine preambalate care conțin în principal
fructe de mare, cine preambalate constând
în principal din vânat, coji de cartof umplute,
concentrat din came de vacă, consomme-uri,
cremă de fructe, falafel, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), feluri de mâncare preparate
dincame, fiertură (supe), fileuri de pește la grătar,
frigărui shish kebab, frittata (omletă italiană),
galbi (mâncare pe bază de carne la grătar),
ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, guacamole (sos de avocado),
guacamole (avocado pasat), mâncare gătită
constând în principal din came de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-
galbi), mâncare gătită constând în principal din
came de pui și ginseng (samgyetang), mâncare
gătită constând în principal din came de vită
prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, came de porc și tofu (kimchi-
jjigae), mâncare gătită constând în principal din
pastă de soia și tofu (doenjang-jjigae), mâncare
gătită constând în principal dintr-o pastă de
soia consistentă și tofu (cheonggukjang- jjigae),
mâncăruri congelate care conțin în principal
came de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din came, mâncăruri congelate
constând în principal din came de pasăre,
mâncăruri congelate constând în principal
din pește, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri gătite care conțin în principal
came de pui, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate came de
pui, mâncăruri gătite constând în principal din
carne de pui, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din pește, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri preparate care constau integral sau
în principal din vânat, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) ouă, melci preparați
(escargot), mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume, ouă
fierte și bulion (oden), mâncăruri preparate
care constau în principal din kebab, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
mâncăruri preparate care conțin în principal
came de curcan, mâncăruri preparate care
conțin în principal came de rață, mâncăruri
preparate constând în principal din came,
mâncăruri preparate constând în principal din
came de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri

preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate din came (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din came de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază
de came, omlete, pește cu aromă de cartofi
prăjiți, pește gătit și congelat, plăcintă cu came,
pui la grătar (yakitori), pui teriyaki, pârjoale din
came, ragut (tocăniță cu came), salate aperitiv,
salate cu came de pasăre, salate de cartofi,
salate de legume, salate pe bază de cartofi,
salate preparate, salată caesar, sarmale în foi de
viță, sashimi, sos de brânză velveeta amestecat
cu ardei iuți chili, supe, supe la conservă,
supe miso, supe miso gata-preparate, supă
cu bulete din mața, supă de bame, supă de
tăieței, supă gata-preparată, supă groasă, supă
semipreparată, surimi, tajine (fel de mâncare
preparat din came, pește sau legume), tocană cu
curry semipreparată, tocane (alimente), tocană
de vită, tocăni, turte din pastă de pește fierte
în abur sau prăjite (kamaboko), turte din pește
și cartofi dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen),
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.
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, ananas pané,
aperitive (tartine), baghete umplute, banane
pané, baozi (chifle umplute), batoane alimentare
pe bază de ciocolată gata de mâncat, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), biluțe de brânză (snackuri), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți cu
ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din orez (senbei),
biscuiți din orez în formă de granule (arare),
biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți cu brânză,
blat de pizza, blaturi de pizza, blaturi de pizza
coapte în prealabil, boabe de porumb prăjite,
brioșe, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (fel de mâncare mexicană),
chifle cu gem de fasole, chifle fierte în aburi
umplute cu carne tocată (nikumanjuh), chifle
umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă de
fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri din aluat wonton,
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chipsuri din cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chow mein (mâncare de tăiței
cu specific chinezesc), clătite, clătite americane,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), clătite sărate, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), covrigei,
covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, crusta de pizza, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele cu caramel,
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, floricele de
porumb preparate, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb învelite în caramel,
cu alune, floricele glasate cu zahăr, friganele
congelate, frigănele, fulgi de cereale uscate,
fulgi, fulgi de orez, fulgi pita, galuște chinezești
umplute (gyoza, gătite), gimbap fel de mâncare
coreean pe bază de orez), gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, găluște de creveți,
găluște de orez, găluște din orez garnisite cu
pastă de fasole dulce (ankoro), găluști chinezești
gătite în abur (shumai, gătite), găluști de orez
acoperite cu pudră de fasole (injeolmi), gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, gustări care constau în principal din
pâine, gustări din porumb, gustări din porumb
expandat cu gust de brânză, gustări din tortilla,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, gustări
pe bază de orez, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți
și introduși în chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri în pâine, hot dog (sandvișuri),
jeleu de hrișcă (memilmuk), jiaozi (găluști
umplute), lasagna, lipii cu pui, înveliș pentru
sandvișuri, macaroane cu brânză, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri criodesicate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri

gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
pe bază de orez, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, mâncăruri pregătite pe bază
de orez, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri preparate în special
pe bază de paste, mâncăruri preparate pe
bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat
învelit în alge marine, paella, paste făinoase
umplute, pateuri cu cârnați, pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizza, pizza (preparată),
pizza congelată, pizza conservată, pizza fără
gluten, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte
cu carne de pasăre, plăcinte cu carne de
pasăre sau de vânat, plăcintă cu carne, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de
porc, plăcinte cucarne de pui, plăcinte cu
carne tocată, plăcinte cu legume, plăcinte cu
ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, popcorn aromat, porumb procesat
pentru floricele, porumb fript, porumb prăjit,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și carne, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din pesmet, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
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pentru gustări preparate din făină de soia,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
pufuleți de brânză, quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
quiche (tarte sărate), ramen (fel de mâncare
japonez pe bază de tăiței), ravioli, ravioli
(preparate), rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de alge marine deshidratate
(gimbap), rulouri de primăvară, rulouri de pâine
umplute, rulouri umplute, salate de paste,
salată de macaroane, salată de orez, sandviș
din brânză topită, sandviș din brânză topită
și șuncă, sandvișuri, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri care conțin file
de pește, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu pește, sandvișuri încălzite la grill,
sanvisuri continand carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snack-uri preparate din
făină de cartofi, snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, spaghete
cu sos de roșii la conservă, spaghetti și
chiftele, spirale din porumb, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, terci de
dovleac (hobak-juk), tortillas, turte de mălai fierte
într-un înveliș de frunze, turte de orez sote
(topokki), turte din orez, turte din orez învelite în
ciocolată, tăiței chow mein (mâncăruri pe bază
de tăieței), tăiței prăjiți cu legume (japchae),
tăiței ramen, vafe congelate, won ton, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri de
ciocolată caldă, arahide (produse de cofetărie
pe bază de -), arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane din aluat prăjit (youtiao),
bezele, biscuiți cu gust de brânză, biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți sub
formă de napolitane să rate, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, boabe de cafea
învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci,
budinci yorkshire, budinci de orez, budinci gata
preparate, budincă de orez, budincă de orez
conținând stafide și nucșoară, budincă pe bază
de orez, chifle cu gem, chipsuri de cofetărie
pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată

cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme
pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, cremă de ciocolată pentru pâine,
cremă de ouă englezească, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale),
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
dulciuri înghețate, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, dulciuri
nemedicinale cu gust de lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, dulciuri
nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri pe bază
de ginseng, dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), flan, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, fructetrase în ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri
de ciocolată, gem de boabe de fasole învelit
într-o coajă moale pe bază de boabe învelite
în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse de
cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, halva, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, iepurași
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, înghețate și dulciuri,
jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de pasăre,
marțipan, marțipan din ciocolată, migdale
(produse de cofetărie pe bază de -), migdale
acoperite de ciocolată, măr pané, napolitane
din hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori
de ciocolată, pâine, orez sub formă de cremă,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere
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cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu
ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate
cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez
zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din orez
zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură
cu pâine, pâine indiană, praline cu napolitană,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie cu aromă de praline, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină
de orez cu zahăr (rakugan), produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare în
timpul unei diete pe bază de control al caloriilor,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
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, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit

cu ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
rulouri cu scorțișoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), tablete (dulciuri), sufleuri ca desert,
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește
cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse
de cofetărie), trufe de ciocolată, turte indiene,
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată
de zahăr, vla (cremă englezească custard),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole., Alimente cu paste la conservă, alimente
preparate pe bază de tăieței, alimente sărate
preparate din făină de cartofi, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, ananas pané,
aperitive (tartine), baghete umplute, banane
pané, baozi (chifle umplute), batoane alimentare
pe bază de ciocolată gata de mâncat, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), biluțe de brânză (snackuri), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din orez
(senbei), biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți
cu brânză, blat de pizza, blaturi de pizza, blaturi
de pizza coapte în prealabil, boabe de porumb
prăjite, brioșe, bulete de brânză expandate
(snacksuri de porumb), bulete din orez, burritos
(mâncare mexicană), chalupa (fel de mâncare
mexicană, pe bază de chifle umplute), chifle
cu gem de fasole, chifle fierte în aburi umplute
cu carne tocată (nikumanjuh), chifle umplute,
chifle înăbușite umplute cu pastă de fasole roșie,
chimichanga (burrito umplut), chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri din aluat wonton,
chipsuri din cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chow mein (mâncare de tăiței
cu specific chinezesc), clătite, clătite americane,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), clătite sărate, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), covrigei,
covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, crusta de pizza, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
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special pe bază de orez, floricele cu caramel,
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, floricele de
porumb preparate, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb învelite în caramel,
cu alune, floricele glasate cu zahăr, friganele
congelate, frigănele, fulgi de cereale uscate,
fulgi, fulgi de orez, fulgi pita, galuște chinezești
umplute (gyoza, gătite), gimbap fel de mâncare
coreean pe bază de orez), gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, găluște de creveți,
găluște de orez, găluște din orez garnisite cu
pastă de fasole dulce (ankoro), găluști chinezești
gătite în abur (shumai, gătite), găluști de orez
acoperite cu pudră de fasole (injeolmi), gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, gustări care constau în principal din
pâine, gustări din porumb, gustări din porumb
expandat cu gust de brânză, gustări din tortilla,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, gustări
pe bază de orez, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți
și introduși în chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri în pâine, hot dog (sandvișuri),
jeleu de hrișcă (memilmuk), jiaozi (găluști
umplute), lasagna, lipii cu pui, înveliș pentru
sandvișuri, macaroane cu brânză, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri criodesicate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
pe bază de orez, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, mâncăruri pregătite pe bază
de orez, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri preparate în special
pe bază de paste, mâncăruri preparate pe
bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă

de pizza, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat
învelit în alge marine, paella, paste făinoase
umplute, pateuri cu cârnați, pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizza, pizza (preparată),
pizza congelată, pizza conservată, pizza fără
gluten, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte
cu carne de pasăre, plăcinte cu carne de
pasăre sau de vânat, plăcintă cu carne, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de
porc, plăcinte cucarne de pui, plăcinte cu
carne tocată, plăcinte cu legume, plăcinte cu
ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, popcorn aromat, porumb procesat
pentru floricele, porumb fript, porumb prăjit,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și carne, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din pesmet, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de soia,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
pufuleți de brânză, quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
quiche (tarte sărate), ramen (fel de mâncare
japonez pe bază de tăiței), ravioli, ravioli
(preparate), rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de alge marine deshidratate
(gimbap), rulouri de primăvară, rulouri de pâine
umplute, rulouri umplute, salate de paste,
salată de macaroane, salată de orez, sandviș
din brânză topită, sandviș din brânză topită
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și șuncă, sandvișuri, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri care conțin file
de pește, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu pește, sandvișuri încălzite la grill,
sanvisuri continand carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snack-uri preparate din
făină de cartofi, snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, spaghete
cu sos de roșii la conservă, spaghetti și
chiftele, spirale din porumb, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, terci de
dovleac (hobak-juk), tortillas, turte de mălai fierte
într-un înveliș de frunze, turte de orez sote
(topokki), turte din orez, turte din orez învelite în
ciocolată, tăiței chow mein (mâncăruri pe bază
de tăieței), tăiței prăjiți cu legume (japchae),
tăiței ramen, vafe congelate, won ton, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri de
ciocolată caldă, arahide (produse de cofetărie
pe bază de -), arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane din aluat prăjit (youtiao),
bezele, biscuiți cu gust de brânză, biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți sub
formă de napolitane să rate, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, boabe de cafea
învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci,
budinci yorkshire, budinci de orez, budinci gata
preparate, budincă de orez, budincă de orez
conținând stafide și nucșoară, budincă pe bază
de orez, chifle cu gem, chipsuri de cofetărie
pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme
pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, cremă de ciocolată pentru pâine,
cremă de ouă englezească, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,

creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale),
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
dulciuri înghețate, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, dulciuri
nemedicinale cu gust de lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, dulciuri
nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri pe bază
de ginseng, dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), flan, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, fructetrase în ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri
de ciocolată, gem de boabe de fasole învelit
într-o coajă moale pe bază de boabe învelite
în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse de
cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, halva, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, iepurași
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, înghețate și dulciuri,
jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de pasăre,
marțipan, marțipan din ciocolată, migdale
(produse de cofetărie pe bază de -), migdale
acoperite de ciocolată, măr pané, napolitane
din hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori
de ciocolată, pâine, orez sub formă de cremă,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu
ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate
cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez
zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din orez
zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură
cu pâine, pâine indiană, praline cu napolitană,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
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produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie cu aromă de praline, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină
de orez cu zahăr (rakugan), produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare în
timpul unei diete pe bază de control al caloriilor,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
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, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
rulouri cu scorțișoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), tablete (dulciuri), sufleuri ca desert,
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește
cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse
de cofetărie), trufe de ciocolată, turte indiene,
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată
de zahăr, vla (cremă englezească custard),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe

procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarealor), băuturi nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de came, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amă nuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
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ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șerbeturi, 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 telemarketing, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terț,
servicii de import și export, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de comenzi online computerizate,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, informați și asistență comerciale pentru
consumatori, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informați despre produse de larg consum prin
internet strângerea la un loc în avantajul terților
a produselor diverse din producție proprie și a
unor terți, (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achizițoneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul și/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau on-
line de comerț cu amănuntul și/ sau cu ridicata.

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, educație, divertisment și sport,
activități de divertisment, sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, educațe și instruire, furnizarea de
instalații pentru activități de recreere în aer liber,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
webinare, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, servicii
de divertisment, activități sportive, activități
sportive și de recreere, administrare de
centre de fitness, antrenament (instruire),
antrenament pentru fortificare și îmbunătățre
a condiției fizice, antrenament sportiv,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
asistență profesională individualizată (coaching),
concursuri de aerobic, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, consultanță în materie de fitness,
coordonare de cursuri de întreținere a condiției
fizice, coordonarea antrenamentelor de fitness,
cursuri de instruire privind menținerea formei
fizice, educație fizică, furnizare de informați
despre exerciți fizice pe un site web online,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
exerciții fizice, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, pregătire în domeniul
fitnessului, servicii ale cluburilor de fitness,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), servicii ale unui antrenor personal
(fitness), servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (fitness), servicii de formare în
domeniul fitnessului, servicii de instruire pentru
menținerea formei fizice, servicii de pregătire
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii educative pentru menținerea condiției
fizice, servicii oferite de centrele de fitness.
44. Consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, furnizare de informații
în materie de frumusețe, îngrijiri de igienă
și frumusețe, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, serviciide consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratamente
de slăbire, servicii furnizate de saloane de
slăbire, servicii personale terapeutice referitoare
la topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
consiliere cu privire la diete și nutriție,
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consultanță legată de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță
profesională în materie de sănătate, furnizare
de informații despre consiliere în domeniul
dieteticii și alimentației, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, furnizare
de informații despre suplimente dietetice și
nutritive, furnizare de informații referitoare la
nutriție, furnizare de servicii privind programe de
pierdere în greutate, masaj, orientare dietetică
și nutrițională, planificare și supraveghere a
dietei pentru scăderea în greutate, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
planificare de programe de scădere în greutate,
servicii consultative privind controlul greutății,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
de consiliere referitoare la diete, servicii de
consiliere pentru pierderea în greutate, servicii
de consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de dietetică, servicii de fizioterapie,
servicii de gestionare a greutății, servicii de
planificare de regimuri de slăbit, servicii pentru
planificarea programelor de scădere în greutate,
servicii prestate de dieteticieni, tratamente
pentru controlul greutății.

───────

(210) M 2021 00007
(151) 05/01/2021
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN

PRAHOVA, BULEVARDUL
REPUBLICII NR. 2-4, PALATUL
ADMINISTRATIV, JUDEŢ
PRAHOVA, PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

DRUMUL VINULUI PRAHOVA

(531) Clasificare Viena:
05.07.10; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:

35. Publicitate.
───────

(210) M 2021 00019
(151) 05/01/2021
(732) ANCA-MIRELA CHIRILA, SOS.

GHEORGHE IONESCU SISESTI
NR. 75B, ET. 2, AP. 6, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

inova interiors

(531) Clasificare Viena:
26.05.18; 27.05.01; 26.11.03

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00020
(151) 05/01/2021
(732) SC CONTEGO INVESTMENT

GROUP SRL , STR. VREDNICIEI
NR. 18, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CISMIGIU

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse nealcoolice pentru prepararea
băuturilor.

───────
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(210) M 2021 00021
(151) 05/01/2021
(732) RESCONT SSM SRL, B-DUL

MAREA UNIRE NR. 19, BL. P6, AP.
19, JUDEȚUL GALAȚI, GALATI,
800346, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Rescont

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.04.01; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#21508C), verde (HEX #66AC44)

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

35. Consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în managementul afacerilor.
45. Servicii de consultanță în domeniul securității
muncii.

───────

(210) M 2021 00022
(151) 05/01/2021
(732) FLORICA LUCRETIA AL-

JOBORY, STR. BUCOVINEI NR.
73, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300665, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
CENTRUL MEDICAL

DR. ALJOBORY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Asistență medicală

───────

(210) M 2021 00023
(151) 05/01/2021
(732) RAȚĂ ANA MARIA, STR.

SARMISEGETUZA NR 5, BL Y3
SC A ET 7 AP 29, JUD IAȘI, IAȘI,
700634, IAȘI, ROMANIA

(540)
CLUBUL AVOCAȚILOR

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 00024
(151) 05/01/2021
(732) RAZVAN GHEORGHE, STRADA

TELITA NR. 13, BLOC 116,
SCARA 1, ETAJ 2, APARTAMENT
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PODUL

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roșu, negru, gri

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

16. Buletine de știri (materiale tipărite).
35. Servicii de publicitate politică, servicii de
relaţii media, organizare de abonamente la
pachete media, abonament la un pachet media
de informații, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor.
36. Consultanță pentru finanțare politică.
38. Emisiuni de știri (transmisii), transmitere
electronică de știri, servicii de agenții de știri
electronice, transmisie de știri și informații
de actualitate, servicii ale agențiilor de presă
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(transmitere de știri), transmisie tv prin internet,
emisiuni televizate (transmisiuni), transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, servicii ale agențiilor de știri pentru
telecomunicații, furnizare de informații privind
comunicațiile media.
41. Furnizare de programe televizate de știri,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
servicii de reporteri de știri, producție de
emisiuni de televiziune, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, furnizare de
știri referitoare la sport, servicii de programare
a știrilor în vederea transmiterii prin internet,
furnizare de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, divertisment
interactiv, divertisment televizat, divertisment
on-line, divertisment pe internet, divertisment
în direct, divertisment, pregătire de programe
documentare pentru difuzare, producție de
documentare, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații.
42. Creare și design de site-uri web pentru terți,
proiectare și întreținere de site-uri web pentru
terți, consultanță privind crearea și proiectarea
de site-uri web.
45. Consultanță politică în domeniul politic,
cercetare juridică și analiză politică, servicii de
informare politică, consiliere (mediere) politică,
servicii de anchete juridice.

───────

(210) M 2021 00025
(151) 05/01/2021
(732) ROMTANK, STRADA TAMPEI,

NR 13, BLOC D1, SCARA E, ETAJ
4, AP 14, CAM 3, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500271, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

ROMTANK

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 25.01.19; 29.01.12

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

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

4. Combustibili
6. Rezervoare (containere) metalice pentru
stocarea lichidelor
7. Pompe (maşini).
37. Intretinere si reparatii de rezervoare de
depozitare

───────
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(210) M 2021 00026
(151) 05/01/2021
(732) NICOLETA- CRISTINA POPESCU,

STRADA CACTUSULUI, NR 10E,
VILA 2, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dr. Serana Denor

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 02.09.01; 02.09.15; 24.13.01

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

clase:
41. Asistență profesională individualizată
(coaching), servicii de instruire, servicii educative
și de instruire, servicii de instruire în domeniul
medical, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, servicii de
instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, furnizare
de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale.
44. Consiliere medicală în domeniul geriatriei,
furnizare de informații medicale în domeniul
geriatriei, servicii medicale, servicii de îngrijiri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de examinări medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de furnizare de
informații medicale, servicii de consultanță
în domeniul asistenței medicale, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
servicii de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de hidroterapie, consiliere medicală în domeniul

dermatologiei, furnizare de informații medicale
în domeniul dermatologiei, servicii de terapie,
servicii de terapie ocupațională și reabilitare,
servicii de tratamente de înfrumusețare,în
special pentru gene, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de tratamente terapeutice pentru față, servicii
de tratamente terapeutice pentru corp, servicii
de tratamente de slăbire, servicii de tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față
și păr, psihiatrie, servicii clinice homeopatice,
servicii de hirudoterapie, ozonoterapie, servicii
medicale în domeniul geriatriei si gerontologiei,
servicii de cămine de bătrâni, servicii oferite
de sanatoriu, servicii de sanatoriu pentru
convalescenti, servicii de medicină alternativă,
servicii de acupunctura, chiropractică, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii
oferite de sanatorii, organizare de cazare
în sanatorii, servicii de cazare în sanatorii,
implantarea părului, furnizarea de servicii de
îngrijire a sănătății la domiciliu, servicii de
sănătate prin hidroterapie, servicii medicale
și de sănătate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de informare și
consiliere cu privire la sănătate, servicii medicale
clinice, servicii spitalicești, servicii furnizate
de spitale private, servicii de logopedie,
servicii de terapie a vocii și de logopedie,
masaj, servicii de consultare în legătură cu
masajul, consiliere medicală, sfaturi medicale
pentru persoanele cu dizabilități, consiliere
medicala pentru persoanele cu dizabilitati,
îngrijire paliativă, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, prepararea retetelor de
catre farmacisti, servicii de telemedicină, servicii
de aromaterapie, servicii de ingrijire de tip
hospice.

───────
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(210) M 2021 00027
(151) 05/01/2021
(732) FLORENŢA-ALINA PREDESCU,

STR. ELEV ŞTEFAN
ŞTEFĂNESCU NR.51, BL.422,
SC. A, ET.4, AP. 27, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ce CRYSTAL EFFECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.24; 01.11.10

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor
terţi, în special produse personalizate cu
pietre pretioase și semipretioase (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.
40. Sevicii privind tratamentul de materiale,
asamblarea personalizată a materialelor pentru

alţii, asamblare de materiale la comandă
pentru terți, aplicare de straturi rezistente la
uzură pe metale și plastic, gravare, aplicare
de monograme pe îmbrăcăminte, aplicare de
motive pe materiale textile, servicii de broderie,
servicii de lipire, prelucrarea pietrelor prețioase
si semipretioase

───────

(210) M 2021 00028
(151) 05/01/2021
(732) VALENTINA TURBATU,

STR.ALEXANDRU MORUZZI
5, BLOC A13, SCARA 1, ,
BUCUREŞTI, 31152, BUCUREȘTI,
ROMANIA
VLAD BURIAN, STRA MIHAIL
CIORANU NR 8, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050751,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

iTICKETS

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 20.05.11

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 00029
(151) 05/01/2021
(732) ADRIAN POSTOLICĂ, STR.

MARGARETEI, NR. 7, BL. 11, SC.
A, ET. 3, AP. 15, JUDEŢ COVASNA,
TÂRGU SECUIESC, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

Pittyes2es és Gyufa

(531) Clasificare Viena:
02.01.15; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
01.15.05

(591) Culori revendicate:galben, maro,
portocaliu, crem, roz, roşu, verde,
albastru, mov, gri, negru

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

41. Divertisment, divertisment interactiv,
divertisment teatral, divertisment în direct,
divertisment on-line, servicii de divertisment
interactiv, divertisment interactiv on-line,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, prezentare de spectacole de
divertisment în direct, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, servicii de
divertisment pentru producția de spectacole în
direct, servicii pentru producție de divertisment
sub formă de emisiuni de televiziune, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, spectacole
de comedie în direct, organizare de spectacole
de comedie, producție de spectacole de
comedie, prezentare de spectacole de comedie
în direct.

───────

(210) M 2021 00030
(151) 05/01/2021
(732) IULIAFIT-STORE SRL, STR.

VASILE LUCACI NR. 14, PARTER,
CAMERA 7, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

iuliafit.com

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

28. Articole de gimnastică şi de sport.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive.

───────

(210) M 2021 00031
(151) 05/01/2021
(732) MAXLAB, STR. LALELELOR,

NR. 39, PARTER, CAMERA 1,
COMUNA VALEA LUPULUI, JUDEŢ
IAŞI, SAT VALEA LUPULUI, IAȘI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
ELEVATIX

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

20. Birouri, birouri ergonomice electrice, birouri
(mobilier), birouri portabile, birou de scris,
birouri cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă,
bănci (mobile), birouri mobile pentru scris,
birouri modulare (mobilier), birouri și mese,
mese pentru birouri, partiții de birou mobile,
mobilier metalic de birou, corpuri de birou
independente, mese de scris pentru birouri,
scaune ergonomice, scaune, scaune rabatabile
(mobilier), scaune pliante, picioare de scaun,
scaune ergonomice pentru masajul pe scaun,
scaune înalte (mobilier), scaune de birou, mese
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cu suport, suporturi cu ramă (mobilier), suporturi
pivotante (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), suporturi cu
rotile (mobilier), suporturi pentru scaun reglabile
(mobilier), suporturi (mobilier) pentru televizoare.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: birouri,
birouri ergonomice electrice, birouri (mobilier),
birouri portabile, birou de scris, birouri cu rulou,
birouri cu înălțime reglabilă, bănci (mobile),
birouri mobile pentru scris, birouri modulare
(mobilier), birouri și mese, mese pentru birouri,
partiții de birou mobile, mobilier metalic de
birou, corpuri de birou independente, mese de
scris pentru birouri, scaune ergonomice, scaune,
scaune rabatabile, scaune pliante, picioare de
scaun, scaune ergonomice pentru masajul pe
scaun, scaune înalte (mobilier), scaune de birou,
mese cu suport, suporturi cu ramă, suporturi
pivotante (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), suporturi cu
rotile (mobilier), suporturi pentru scaun reglabile,
suporturi (mobilier) pentru televizoare.

───────

(210) M 2021 00033
(151) 05/01/2021
(732) MESTER MEDIA SRL, STRADA

DALIEI NR. 2C, JUD ILFOV,
BALOTESTI, 077015, ILFOV,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATATIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCURESTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROCHARGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15; 05.03.13; 19.07.25

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

35. Servicii de publicitate și promovare pentru
terți, în special servicii de prezentare,
testare și promovare a autovehiculelor, inclusiv
autovehiculelor electrice, derulate inclusiv în
mediul online, pe internet, furnizare de informații
comerciale privind produse, și în special
autovehicule, destinate consumatorilor, obținute
din indexuri de căutare şi baze de date cu
informații.
41. Servicii de publicaţii electronice, furnizare
de publicaţii online, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi publicații din domeniul
auto, publicare de cărţi electronice, reviste online
şi jurnale web, publicarea jurnalelor electronice
şi jurnalelor online cu conţinut specific referitor la
domeniul auto, furnizarea de informaţii cu privire
la ştiri privind evenimente de actualitate din
domeniul auto, obţinute din indexuri de căutare
cu informaţii şi din baze de date, furnizare de
publicaţii electronice, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi publicații din domeniul
auto, organizare de evenimente referitoare la
domeniul auto (divertisment).

───────

(210) M 2021 00034
(151) 05/01/2021
(732) MESTER MEDIA SRL, STRADA

DALIEI NR. 2C, JUD. ILFOV,
BALOTESTI, 077015, ILFOV,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATATIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCURESTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CARS&ROADS
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(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.08

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

35. Servicii de publicitate și promovare pentru
terți, în special servicii de prezentare,
testare și promovare a autovehiculelor, inclusiv
autovehiculelor electrice, derulate inclusiv în
mediul online, pe internet, furnizare de informații
comerciale privind produse, și în special
autovehicule, destinate consumatorilor, obținute
din indexuri de căutare şi baze de date cu
informații.
41. Servicii de publicaţii electronice, furnizare
de publicaţii online, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi publicații din domeniul
auto, publicare de cărţi electronice, reviste online
şi jurnale web, publicarea jurnalelor electronice
şi jurnalelor online cu conţinut specific referitor la
domeniul auto, furnizarea de informaţii cu privire
la ştiri privind evenimente de actualitate din
domeniul auto, obţinute din indexuri de căutare
cu informaţii şi din baze de date, furnizare de
publicaţii electronice, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi publicații din domeniul
auto, organizare de evenimente referitoare la
domeniul auto (divertisment).

───────

(210) M 2021 00035
(151) 05/01/2021
(732) MESTER MEDIA SRL, STRADA

DALIEI NR. 2C, JUD. ILFOV,
BALOTESTI, 077015, ILFOV,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATATIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCURESTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AUTOCRITICA

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

9. Publicaţii electronice, şi anume buletine de
ştiri, reviste şi colecții de informații din domeniul
auto, înregistrate pe suporturi de calculator,
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
și anume, buletine de știri, reviste și publicații cu
conţinut din domeniul auto.

35. Servicii de publicitate și promovare pentru
terți, în special servicii de prezentare,
testare și promovare a autovehiculelor, inclusiv
autovehiculelor electrice, derulate inclusiv în
mediul online, pe internet, furnizare de informații
comerciale privind produse, și în special
autovehicule, destinate consumatorilor, obținute
din indexuri de căutare şi baze de date cu
informații.
41. Servicii de publicaţii electronice, furnizare
de publicaţii online, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi publicații din domeniul
auto, publicare de cărţi electronice, reviste online
şi jurnale web, publicarea jurnalelor electronice
şi jurnalelor online cu conţinut specific referitor la
domeniul auto, furnizarea de informaţii cu privire
la ştiri privind evenimente de actualitate din
domeniul auto, obţinute din indexuri de căutare
cu informaţii şi din baze de date, furnizare de
publicaţii electronice, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi publicații din domeniul
auto, organizare de evenimente referitoare la
domeniul auto (divertisment).

───────

(210) M 2021 00036
(151) 05/01/2021
(732) ASOCIȚIA INSTITUTUL ALFRED

ADLER, BD. UNIRII 61, BL. F3,
SC. 3, ET. 5, AP. 506, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
INSTITUTUL ALFRED ADLER

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

41. Servicii specifice școlilor (educație),
educație, divertisment și sport, ateliere de
formare, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii în materie de
formare, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei (instruire), organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare
de ateliere de lucru și seminarii despre
cunoașterea de sine, organizare de ateliere de
lucru și seminarii pe teme de autocunoaștere,
desfășurare de seminarii de instruire.
44. Servicii de terapie, servicii de informare
și consiliere cu privire la sănătate, planificare
familială.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/01/2021

(210) M 2021 00037
(151) 05/01/2021
(732) BIJUBOX SRL, CALEA

BURDUJENI, NR. 25, BL. 52,
SC. C, AP. 7, CAM. 3, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720106,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BIJUBOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii.

───────


