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Cereri Mărci publicate în 14/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00061 07/01/2021 BOGDAN DINU HYDRO POWER PACK

2 M 2021 00062 07/01/2021 MARIANA PANTAZI PETRA NUNES

3 M 2021 00063 07/01/2021 ALPIN 57 LUX S.A. BRILIA

4 M 2021 00064 07/01/2021 SERE & SOLARII MOLDOVA
SRL

Sere Moldova

5 M 2021 00065 07/01/2021 NICOLAE-LAURENTIU SAVA La Sibieni

6 M 2021 00066 07/01/2021 DANA-MIHAELA CARAMITRU 4YOU by Dana Caramitru

7 M 2021 00067 07/01/2021 COPIL ŞTEFANIA CORINA
PERSOANA FIZICĂ
AUTORIZATĂ

Macco Created for you!

8 M 2021 00068 07/01/2021 PARK PARTNERS SRL SUN LAKE RESIDENCE

9 M 2021 00070 07/01/2021 LEGUME FRUCTE ALTCEVA CALITATE
ROMÂNEASCĂ DIN 1991

10 M 2021 00071 07/01/2021 RICHEARD-CONSTANTIN
TUFEANU

TOTAL TV

11 M 2021 00072 07/01/2021 LEGUME FRUCTE SA Altceva Calitate romaneasca din
1991

12 M 2021 00073 07/01/2021 LEGUME FRUCTE SA Altceva Calitate romaneasca din
1991

13 M 2021 00074 07/01/2021 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero Enzime digestive
Pancreatină 250 mg

14 M 2021 00075 07/01/2021 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Șervețele
umede delicate pentru bebeluși
FORMULĂ CU D-PANTHENOL

15 M 2021 00076 07/01/2021 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Vitamina C +
Zinc retard Vitamina C 600 mg
Zinc 15 mg eliberare prelungită

16 M 2021 00077 07/01/2021 CASEST PREST S.R.L. Fresco PIATTO

17 M 2021 00078 07/01/2021 VLAD SĂLCEANU Dent Univers

18 M 2021 00079 07/01/2021 VINTAGEBOX WOOD SRL VintageBox

19 M 2021 00080 07/01/2021 EXOPAD S.R.L. Coffee Lotca

20 M 2021 00081 07/01/2021 RICHTER HAUS SRL ProMask

21 M 2021 00082 07/01/2021 KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LTD

BON FULL RICH
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2021 00083 07/01/2021 KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR

TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LTD

GB BUSINESS ROYALS
EUROPEAN

23 M 2021 00084 07/01/2021 TOP RESORTS SRL ATRA DOFTANA

24 M 2021 00085 07/01/2021 CRISTALDA IMPEX SRL TD TopDrinks

25 M 2021 00086 07/01/2021 BUTUCEL ROXANA-PATRICIA ROCANOTHERWORLD

26 M 2021 00087 07/01/2021 BUTUCEL ROXANA-PATRICIA ROCANOTHERWORLD
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(210) M 2021 00061
(151) 07/01/2021
(732) BOGDAN DINU, STR. MAGNOLIEI

6-8, JUDETUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

HYDRO POWER PACK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25

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

clase:
4. Uleiuri de lubrifiere sub formă de uleiuri
hidraulice.
7. Pompe hidraulice, motoare hidraulice,
elemente de acționare hidraulică, supape
hidraulice, cricuri hidraulice (mașini), valve
hidraulice (piese pentru mașini), dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
mecanisme hidraulice de acționare a supapelor.
12. Conectori hidraulici pentru vehicule.
17. Furtunuri hidraulice din cauciuc.

───────

(210) M 2021 00062
(151) 07/01/2021
(732) MARIANA PANTAZI, STR.

ALBATROSULUI 21, JUDETUL
ILFOV, CORBEANCA, 077065,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PETRA NUNES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte.
───────

(210) M 2021 00063
(151) 07/01/2021
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46,
JUDETUL ALBA, SEBEȘ, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADÁNYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN, NR.
29E, JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

BRILIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.06

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

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

───────
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(210) M 2021 00064
(151) 07/01/2021
(732) SERE & SOLARII MOLDOVA

SRL, PT. TINERETULUI NR. 2,
JUDETUL BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sere Moldova

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13

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

clase:
6. Structuri metalice, copertine (structuri
metalice), verande metalice (structuri), grajduri
(structuri) metalice, cadre (structuri) metalice,
structuri modulare metalice, structuri metalice
transportabile, structuri pentru cadre metalice,
construcții cu structuri metalice, structuri
metalice pentru construcții, grajduri (structuri)
metalice pentru animale, rafturi (structuri)
metalice pentru țevi, structuri metalice
pentru susținerea tuburilor, adăposturi (structuri
metalice) pentru construcții, structuri și
construcții metalice transportabile, sere sub
formă de structuri metalice fixate, cupole
de iluminare metalice (structuri) folosite la
construcții, sisteme de rafturi (structuri) metalice
pentru depozitare, sere metalice, sere din metal
prefabricate, sere transportabile din metal, cadre
metalice pentru sere, sere transportabile din
metal de uz gospodăresc, sere din metal
care sunt structuri fixe de construcții, ferme
de acoperiș din metal, adăposturi din metal,
adăposturi mobile din metal, adăposturi metalice
pentru depozitare, adăposturi modulare din
metal, adăposturi metalice împotriva furtunii,
unități de adăpost din metal, adăposturi
din prefabricate metalice izolante, adăposturi
(structuri metalice) pentru construcții, adăposturi

(copertine) din metal pentru ploaie, adăposturi
confecționate în principal din materiale metalice.
17. Foi din polietilenă extrudată pentru
construcția de sere.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții de
import-export, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienți, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, desfășurare de vânzări prin licitație,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea afacerilor, difuzare de informații
comerciale, difuzare de informații de afaceri,
difuzare de materiale publicitare, distribuire de
materiale publicilare, distribuire de mostre
în scopuri publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing și studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții și concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de vânzări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea și managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate și marketing,
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realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piața, compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,
consultanță privind cercetarea în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, analiză și cercetare de piață, servicii de
cercetare privind publicitatea.
37. Construcție de sere, construcție de florării
(sere) și de sere, construcție de sere (montare
și închidere cu geamuri), montare de geamuri
în florării (sere), la ferestre , la uși și în sere,
montare de sticlă izolantă în florării (sere), la
ferestre, la uși și în sere, construcție de sere
(montare și închidere cu geamuri).

───────

(210) M 2021 00065
(151) 07/01/2021
(732) NICOLAE-LAURENTIU SAVA,

SAT JINA, COMUNA JINA NR. 633,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

La Sibieni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.04.13

(591) Culori revendicate:negru, crem, galben,
roz

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
urmatoarelor produse: carne, carne proaspăta,
carne afumată, carne tocată, carne procesată,
carne și produse din carne, carne proaspătă
de pasăre, carne de porc, carne de vită,
carne de oaie permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace

electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
lapte, produse lactate, ouă, brânză, unt, iaurt și
alte produse lactate, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, produse de
patiserie proaspete permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare,
toate acestea pentru carne, carne proaspătă,
carne afumată, carne tocată, carne procesată,
carne și produse din carne, carne proaspătă
de pasăre, carne de porc, carne de vită,
carne de oaie, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial
şi de promovare, toate acestea pentru lapte,
produse lactate, ouă, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, produse
de patiserie proaspete, servicii de vânzare
cu ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la carne, carne proaspătă, carne
afumată, carne tocată, carne procesată, carne
și produse din carne, carne proaspătă de
pasăre, carne de porc, carne de vită, carne
de oaie, servicii de vânzare cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la lapte,
produse lactate, ouă, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, produse
de patiserie proaspete, publicitate, publicitate
online într-o reţea computerizată, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de cafenea,
servicii de bar, servicii de bufet, servicii de
restaurant fast-food, servicii de catering, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2021 00066
(151) 07/01/2021
(732) DANA-MIHAELA CARAMITRU,

STR. TROTUSULUI NR. 60,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

4YOU by Dana Caramitru

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbracăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoane
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea în avantajul terților a:
îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri
(îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoane
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole

de imbracaminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului permițând
consumatorilor să Ie vadă și să Ie cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri și
expoziții în scop publicitar, comercial și de
promovare, toate acestea pentru îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoane (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoane (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoane (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcaminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulovere (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
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fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoane (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului (exceptând transportul lor), publicitate,
publicitate online furnizată printr-o rețea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
40. Croitorie, croitorie la comandă, servicii de
croitorie, cusut artizanal și craitorie, croitorie
(confecții la comandă), croitorie pentru bărbați
sau femei.

───────

(210) M 2021 00067
(151) 07/01/2021
(732) COPIL ŞTEFANIA CORINA

PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. PAJIŞTEI, NR. 36, JUD.
CLUJ, CLUJ- NAPOCA, 400344,
CLUJ, 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)

Macco Created for you!

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 02.09.01

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a

produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, în special articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte și accesorii pentru copii (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată,servicii de agenţii de import-
export, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicată,
servicii de import-export.

───────

(210) M 2021 00068
(151) 07/01/2021
(732) PARK PARTNERS SRL, STRADA

POET BARBU MULMULEANU, NR.
30-32, CAMERA NR. 3, DEMISOL,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020544,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STRADA 11 IUNIE
NR.51, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SUN LAKE RESIDENCE

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

35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, organizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
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publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de evaluare de clădiri, servicii de
finanțare a proiectelor de clădiri, servicii de
leasing sau închiriere de clădiri, administrare
de clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, servicii de evaluări financiare privind
proiectarea clădirilor, colectare de impozite
pe clădiri comerciale, gestiune financiară a
proiectelor de clădiri, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, ipoteci pentru
proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de spații
pentru birouri (servicii imobiliare).
37. Servicii de construcții, servicii de reparații în
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de amenajare
teritorială pentru construcții, servicii de
amenajare de terenuri (construcții), servicii
de construcții civile, lucrări de reparații în
construcții, informații în materie de construcții,
servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de construcții și reparații de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, lucrări de construcții de inginerie
civilă, servicii de construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale.
43. Cazare temporară, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru

vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de închiriere de
camere, închirieri de spații de cazare temporară,
evaluare locuri de cazare pe timp de vacanță,
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de informații cu privire la rezervarea
de locuri de cazare, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, informații
cu privire la hoteluri, rezervare de camere
de hotel pentru călători, rezervare de cazare
la hotel, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, rezervare de locuri
de cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații și
materiale pentru târguri și expoziții, închiriere
spații pentru birouri temporare, rezervări de
spații de cazare temporară, închirieri de spații
de cazare temporară, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, furnizare de spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, furnizare
de spații special amenajate pentru congrese,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, asigurare de spații de cazare pentru
turiști, intermediere de spații de cazare pentru
membrii, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, furnizare de spații
special amenajate pentru ședințe de consiliu,
furnizare de spații și materiale pentru conferințe,
expoziții și reuniuni, furnizarea de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de creșă, servicii de
creșă asigurate în zone de cumpărături, creşă,
facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei
(servicii de aziluri de bătrâni), furnizare de
programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de creșe
(altele decât școlile).

───────
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(210) M 2021 00070
(151) 07/01/2021
(732) LEGUME FRUCTE, SOSEAUA

BUCURESTI NR. 1A, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 925300, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

ALTCEVA CALITATE
ROMÂNEASCĂ DIN 1991

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 05.03.13;
27.07.01

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
burtă de vită, carne de vită preparată, carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, cartofi umpluți, chicharron (șorici de porc
prăjit), chili con carne (tocană de ardei iute și
carne), cine preambalate care conțin în principal
fructe de mare, cine preambalate constând
în principal din vânat, coji de cartof umplute,
concentrat din carne de vacă, consommé-uri
(supe), cremă de fructe, falafel, fasole gătită
în sos de soia (kongjaban), aripioare de pui,
bisque (supe de fructe de mare), brioșe cu ouă
(aperitiv), bulgogi (fel de mâncare coreeană din
carne de vită), calmar preparat, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente refrigerate constând în principal din
pește, chiftele din pește, feluri de mâncare
preparate din carne, 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 carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din carne de
vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-
jjigae), 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
carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate 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
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate și gustări sărate, melci
preparați (escargot), mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
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 carne de
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de rață, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne
de vânat, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate pe bază de carne, salată
caesar, salate preparate, salate pe bază de
cartofi, salate de legume, salate de cartofi,
salate cu carne de pasăre, salate aperitiv,
ragut (tocăniță cu carne), pârjoale din carne,
pui teriyaki, pui la grătar (yakitori), pește gătit
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și congelat, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
omlete, sarmale în foi de viță, sashimi, 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 carne, pește sau
legume), tocane (alimente), tocană cu curry
semipreparată, 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 pane
(produs de cofetărie), aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané (produs de cofetărie),
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), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biluțe de brânză (snackuri), 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, boabe
de porumb prăjite, blaturi de pizza coapte în
prealabil, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri de porumb cu gust de alge, chipsuri de
porumb, chipsuri de orez, chipsuri de creveți,
chimichanga, chifle înăbușite umplute cu pastă
de fasole roșie, chifle umplute, chifle cu gem
de fasole, chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), chalupa (fel de mâncare
mexicană), burritos (mâncare mexicană), bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
brioșe, bulete din orez, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite americane, clătite, chow mein
(mâncare de tăiței cu specific chinezesc), clătite
congelate, chipsuri tortilla, chipsuri taco, chipsuri
pe bază de cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri din cereale, chipsuri din aluat wonton,
covrigei, covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, crusta de pizza, empanada
(colţunaşi umpluţi), 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, găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), găluști chinezești din
aluat gătite în abur (shumai, gătite), găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluște de creveți din aluat, găluște de orez,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, galuște chinezești din aluat umplute
(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), fulgi pita, fulgi de orez, fulgi
de cereale uscate, fulgi, friganele congelate,
frigănele, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate cu
grâu, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări pe bază de orez,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări
din tortilla, gustări din porumb expandat cu
gust de brânză, gustări din porumb, gustări
care constau în principal din pâine, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, înveliș pentru sandvișuri, lipii cu
pui, lasagna, jiaozi (găluști umplute din aluat),
jeleu de hrișcă (memilmuk), hot dog (sandvișuri),
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri în
pâine, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate
pe bază de porumb, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format
prin extruziune, gustări sărate pe bază de
cereale, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
criodesicate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
congelate constând în principal din paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, macaroane cu
brânză, pătrățele cu ovăz, pâine cu umplutură,
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pateuri cu cârnați, paste făinoase umplute,
paella, orez preparat învelit în alge marine, orez
glutinos învelit în frunze de bambus (zongzi),
orez dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez amestecat cu legume
și carne de vită (bibimbap), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), nachos (mâncare tradițională
mexicană), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
pe bază de orez, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizze negătite,
pizza împăturită (calzone), pizza refrigerată,
pizza proaspătă, pizza preparată, pizza fără
gluten, pizza conservată, pizza congelată, pizza
(preparată), pizza, cereal procesate, amidon
şi produse preparate din acestea, preparate
pentru copt şi drojdie, sare, mirodenii, arome
și condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, porumb fript,
porumb prăjit, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, plăcinte proaspete, plăcinte
gătite, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu
vânat, plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă,
plăcinte cu pește, plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu carne de
porc, plăcinte cu carne (preparate), 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 amidon de porumb,
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 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 pentru
gustări preparate din pesmet, 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, spirale din
porumb, spaghetti și chiftele, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, spaghete cu sos de roșii la
conservă, snacksuri din grâu extrudat, snack-
uri preparate din făină de cartofi, sendvișuri cu
carne de curcan, sanvisuri continand carne de
pui, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri cu
pește, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri care conțin pește, won
ton, vafe congelate, tăiței ramen, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței chow mein (mâncăruri
pe bază de tăieței), turte din orez învelite în
ciocolată, turte din orez, turte de orez sote
(topokki), turte de mălai fierte într-un înveliș de
frunze, tortillas, terci de dovleac (hobak-juk),
tartă de orez, taco, tabbouleh (salată libaneză),
sushi, wonton, plăcintă cu carne, sos de brânză
velveeta amestecat cu ardei iuți chili.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, băuturi nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
privind comerțul internațional, furnizare de
informații privind comerțul exterior, furnizare
de informații în materie de comerț, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, servicii ale camerelor de comerț pentru
promovarea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic,
furnizarea de informații referitoare la comerțul
exterior, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de furnizare de
informații privind comerțul exterior, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, 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 catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, 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 amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate

la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.

───────

(210) M 2021 00071
(151) 07/01/2021
(732) RICHEARD-CONSTANTIN

TUFEANU, SOS PANTELIMON
114-124, BLOC 208B SCARA 2
APT 55, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021642, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TOTAL TV

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

38. Servicii de telecomunicații.
───────

(210) M 2021 00072
(151) 07/01/2021
(732) LEGUME FRUCTE SA, SOSEAUA

BUCURESTI NR. 1A, 0, JUDEŢ
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Altceva Calitate
romaneasca din 1991
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.15;
27.07.01

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

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
burtă de vită, carne de vită preparată, carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, cartofi umpluți, chicharron (șorici de porc
prăjit), chili con carne (tocană de ardei iute și
carne), cine preambalate care conțin în principal
fructe de mare, cine preambalate constând
în principal din vânat, coji de cartof umplute,
concentrat din carne de vacă, consommé-uri
(supe), cremă de fructe, falafel, fasole gătită
în sos de soia (kongjaban), aripioare de pui,
bisque (supe de fructe de mare), brioșe cu ouă
(aperitiv), bulgogi (fel de mâncare coreeană din
carne de vită), calmar preparat, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente refrigerate constând în principal din
pește, chiftele din pește, feluri de mâncare
preparate din carne, 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 carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din carne de
vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-
jjigae), 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
carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal

din carne de pui, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate 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
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate și gustări sărate, melci
preparați (escargot), mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
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 carne de
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de rață, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne
de vânat, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate pe bază de carne, salată
caesar, salate preparate, salate pe bază de
cartofi, salate de legume, salate de cartofi,
salate cu carne de pasăre, salate aperitiv,
ragut (tocăniță cu carne), pârjoale din carne,
pui teriyaki, pui la grătar (yakitori), pește gătit
și congelat, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
omlete, sarmale în foi de viță, sashimi, 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 carne, pește sau
legume), tocane (alimente), tocană cu curry
semipreparată, 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 pane
(produs de cofetărie), aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané (produs de cofetărie),
baozi (chifle umplute), batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, batoane pe
bază de cereale ca substituți alimentari, batoane
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pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biluțe de brânză (snackuri), 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, boabe
de porumb prăjite, blaturi de pizza coapte în
prealabil, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri de porumb cu gust de alge, chipsuri de
porumb, chipsuri de orez, chipsuri de creveți,
chimichanga, chifle înăbușite umplute cu pastă
de fasole roșie, chifle umplute, chifle cu gem
de fasole, chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), chalupa (fel de mâncare
mexicană), burritos (mâncare mexicană), bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
brioșe, bulete din orez, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite americane, clătite, chow mein
(mâncare de tăiței cu specific chinezesc), clătite
congelate, chipsuri tortilla, chipsuri taco, chipsuri
pe bază de cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri din cereale, chipsuri din aluat wonton,
covrigei, covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, crusta de pizza, empanada
(colţunaşi umpluţi), 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, găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), găluști chinezești din
aluat gătite în abur (shumai, gătite), găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluște de creveți din aluat, găluște de orez,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, galuște chinezești din aluat umplute
(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), fulgi pita, fulgi de orez, fulgi
de cereale uscate, fulgi, friganele congelate,
frigănele, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate cu
grâu, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări pe bază de orez,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază

de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări
din tortilla, gustări din porumb expandat cu
gust de brânză, gustări din porumb, gustări
care constau în principal din pâine, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, înveliș pentru sandvișuri, lipii cu
pui, lasagna, jiaozi (găluști umplute din aluat),
jeleu de hrișcă (memilmuk), hot dog (sandvișuri),
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri în
pâine, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate
pe bază de porumb, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format
prin extruziune, gustări sărate pe bază de
cereale, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
criodesicate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
congelate constând în principal din paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri care includ paste, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, macaroane cu
brânză, pătrățele cu ovăz, pâine cu umplutură,
pateuri cu cârnați, paste făinoase umplute,
paella, orez preparat învelit în alge marine, orez
glutinos învelit în frunze de bambus (zongzi),
orez dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez amestecat cu legume
și carne de vită (bibimbap), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), nachos (mâncare tradițională
mexicană), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
pe bază de orez, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizze negătite,
pizza împăturită (calzone), pizza refrigerată,
pizza proaspătă, pizza preparată, pizza fără
gluten, pizza conservată, pizza congelată, pizza
(preparată), pizza, cereal procesate, amidon
şi produse preparate din acestea, preparate
pentru copt şi drojdie, sare, mirodenii, arome
și condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, porumb fript,
porumb prăjit, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, plăcinte proaspete, plăcinte
gătite, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu
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vânat, plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă,
plăcinte cu pește, plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu carne de
porc, plăcinte cu carne (preparate), 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 amidon de porumb,
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 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 pentru
gustări preparate din pesmet, 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, spirale din
porumb, spaghetti și chiftele, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, spaghete cu sos de roșii la
conservă, snacksuri din grâu extrudat, snack-
uri preparate din făină de cartofi, sendvișuri cu
carne de curcan, sanvisuri continand carne de
pui, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri cu
pește, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri care conțin pește, won
ton, vafe congelate, tăiței ramen, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței chow mein (mâncăruri
pe bază de tăieței), turte din orez învelite în
ciocolată, turte din orez, turte de orez sote
(topokki), turte de mălai fierte într-un înveliș de
frunze, tortillas, terci de dovleac (hobak-juk),
tartă de orez, taco, tabbouleh (salată libaneză),

sushi, wonton, plăcintă cu carne, sos de brânză
velveeta amestecat cu ardei iuți chili.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, băuturi nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
privind comerțul internațional, furnizare de
informații privind comerțul exterior, furnizare
de informații în materie de comerț, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, servicii ale camerelor de comerț pentru
promovarea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic,
furnizarea de informații referitoare la comerțul
exterior, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de furnizare de
informații privind comerțul exterior, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, 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 catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, 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 amănuntul referitoare la fructe, servicii de
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vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.

───────

(210) M 2021 00073
(151) 07/01/2021
(732) LEGUME FRUCTE SA, SOSEAUA

BUCURESTI NR. 1A, 0, JUDEŢ
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Altceva Calitate
romaneasca din 1991

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.15;
27.07.01

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

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
burtă de vită, carne de vită preparată, carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, cartofi umpluți, chicharron (șorici de porc
prăjit), chili con carne (tocană de ardei iute și
carne), cine preambalate care conțin în principal
fructe de mare, cine preambalate constând
în principal din vânat, coji de cartof umplute,
concentrat din carne de vacă, consommé-uri
(supe), cremă de fructe, falafel, fasole gătită
în sos de soia (kongjaban), aripioare de pui,
bisque (supe de fructe de mare), brioșe cu ouă
(aperitiv), bulgogi (fel de mâncare coreeană din
carne de vită), calmar preparat, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente refrigerate constând în principal din
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pește, chiftele din pește, feluri de mâncare
preparate din carne, 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 carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din carne de
vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-
jjigae), 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
carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate 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
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate,
alimente semipreparate și gustări sărate, melci
preparați (escargot), mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
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 carne de
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de rață, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne
de vânat, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate pe bază de carne, salată
caesar, salate preparate, salate pe bază de
cartofi, salate de legume, salate de cartofi,
salate cu carne de pasăre, salate aperitiv,

ragut (tocăniță cu carne), pârjoale din carne,
pui teriyaki, pui la grătar (yakitori), pește gătit
și congelat, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
omlete, sarmale în foi de viță, sashimi, 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 carne, pește sau
legume), tocane (alimente), tocană cu curry
semipreparată, 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 pane
(produs de cofetărie), aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané (produs de cofetărie),
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), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biluțe de brânză (snackuri), 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, boabe
de porumb prăjite, blaturi de pizza coapte în
prealabil, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri de porumb cu gust de alge, chipsuri de
porumb, chipsuri de orez, chipsuri de creveți,
chimichanga, chifle înăbușite umplute cu pastă
de fasole roșie, chifle umplute, chifle cu gem
de fasole, chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), chalupa (fel de mâncare
mexicană), burritos (mâncare mexicană), bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
brioșe, bulete din orez, colțunași tipici
bucătăriei asiatice (somosa), clătite sărate,
clătite kimchi (kimchijeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite cu ceapă verde
(pajeon), clătite americane, clătite, chow mein
(mâncare de tăiței cu specific chinezesc), clătite
congelate, chipsuri tortilla, chipsuri taco, chipsuri
pe bază de cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri din cereale, chipsuri din aluat wonton,
covrigei, covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup
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în chifle deschise, crusta de pizza, empanada
(colţunaşi umpluţi), 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, găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), găluști chinezești din
aluat gătite în abur (shumai, gătite), găluște din
orez garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
găluște de creveți din aluat, găluște de orez,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, galuște chinezești din aluat umplute
(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), fulgi pita, fulgi de orez, fulgi
de cereale uscate, fulgi, friganele congelate,
frigănele, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate cu
grâu, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări pe bază de orez,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de cereale, gustări
din tortilla, gustări din porumb expandat cu
gust de brânză, gustări din porumb, gustări
care constau în principal din pâine, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, înveliș pentru sandvișuri, lipii cu
pui, lasagna, jiaozi (găluști umplute din aluat),
jeleu de hrișcă (memilmuk), hot dog (sandvișuri),
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri în
pâine, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate
pe bază de porumb, gustări sărate gata de
mâncat, preparate din griș de porumb format
prin extruziune, gustări sărate pe bază de
cereale, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
criodesicate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
congelate constând în principal din paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri care includ paste, mâncăruri

alcătuite în principal din paste, macaroane cu
brânză, pătrățele cu ovăz, pâine cu umplutură,
pateuri cu cârnați, paste făinoase umplute,
paella, orez preparat învelit în alge marine, orez
glutinos învelit în frunze de bambus (zongzi),
orez dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez amestecat cu legume
și carne de vită (bibimbap), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), nachos (mâncare tradițională
mexicană), mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
pe bază de orez, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizze negătite,
pizza împăturită (calzone), pizza refrigerată,
pizza proaspătă, pizza preparată, pizza fără
gluten, pizza conservată, pizza congelată, pizza
(preparată), pizza, cereal procesate, amidon
şi produse preparate din acestea, preparate
pentru copt şi drojdie, sare, mirodenii, arome
și condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, porumb fript,
porumb prăjit, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, plăcinte proaspete, plăcinte
gătite, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu
vânat, plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă,
plăcinte cu pește, plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu carne de
porc, plăcinte cu carne (preparate), 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 amidon de porumb,
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 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 pentru
gustări preparate din pesmet, 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
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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, spirale din
porumb, spaghetti și chiftele, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, spaghete cu sos de roșii la
conservă, snacksuri din grâu extrudat, snack-
uri preparate din făină de cartofi, sendvișuri cu
carne de curcan, sanvisuri continand carne de
pui, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri cu
pește, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri care conțin pește, won
ton, vafe congelate, tăiței ramen, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței chow mein (mâncăruri
pe bază de tăieței), turte din orez învelite în
ciocolată, turte din orez, turte de orez sote
(topokki), turte de mălai fierte într-un înveliș de
frunze, tortillas, terci de dovleac (hobak-juk),
tartă de orez, taco, tabbouleh (salată libaneză),
sushi, wonton, plăcintă cu carne, sos de brânză
velveeta amestecat cu ardei iuți chili.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, băuturi nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
privind comerțul internațional, furnizare de
informații privind comerțul exterior, furnizare
de informații în materie de comerț, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, servicii ale camerelor de comerț pentru
promovarea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic,
furnizarea de informații referitoare la comerțul
exterior, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de furnizare de
informații privind comerțul exterior, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, 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 catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, 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 amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
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alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.

───────

(210) M 2021 00074
(151) 07/01/2021
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STRADA

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.25; 29.01.15; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, alb, albastru
inchis, galben

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.
35. Publicitate.

(210) M 2021 00075
(151) 07/01/2021
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STRADA

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA Șervețele
umede delicate pentru

bebeluși FORMULĂ
CU D-PANTHENOL

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 05.03.11; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
roz, bej, verde, alb, negru

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate.

───────

Sanvero Enzime digestive
Pancreatină 250 mg

───────
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(210) M 2021 00076
(151) 07/01/2021
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STRADA

PADURII NR. 4, JUDEŢ ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA Vitamina
C + Zinc retard Vitamina

C 600 mg Zinc 15 mg
eliberare prelungită

(531) Clasificare Viena:
17.01.07; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
alb, portocaliu

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, de uz medical.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 00077
(151) 07/01/2021
(732) CASEST PREST S.R.L., STR.

IVÁNYI ÖDÖN, NR. 22, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

Fresco PIATTO

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 09.07.19;
05.03.15

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

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, 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.

───────
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(210) M 2021 00078
(151) 07/01/2021
(732) VLAD SĂLCEANU, STR.

BELVEDERE NR. 16A, JUD. IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
Dent Univers

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

44. Servicii de stomatologie, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii de asistenţă
stomatologică, cu activităţi specifice, cum
sunt: tehnică dentară, radiografii, implantologie,
tratamente stomatologice, evaluare medicală şi
analize specifice domeniului, servicii medicale,
servicii de stomatologie estetică, consultații
stomatologice, asistență stomatologică, servicii
de consiliere în domeniul stomatologiei, servicii
de igienă dentară.

───────

(210) M 2021 00079
(151) 07/01/2021
(732) VINTAGEBOX WOOD SRL, STR.

BUCEGI NR. 135, BL. 135, ET.
7, AP. 32, JUD. BACĂU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
VintageBox

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00080
(151) 07/01/2021
(732) EXOPAD S.R.L., STR. VASILE

LASCAR 105, SECTOR 2,
BUCURESTI, 7000, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA CONSTANTIN, STR.
PAULINA NR. 18, SECTOR 5,
BUCURESTI, 7000, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Coffee Lotca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.11; 05.07.01;
11.03.04

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

clase:
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
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umpluturi, produse apicole, cereale procesate,
amidon şi produse preparate din acestea,
preparate pentru copt şi drojdie, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi.

───────

(210) M 2021 00081
(151) 07/01/2021
(732) RICHTER HAUS SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA, CLADIREA
CCIR, ETAJ 1, CAMERA 2,
SECTOR 3, BUCURESTI, 032401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ProMask

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 01.13.15;
24.17.23

(591) Culori revendicate:alb, albastru, verde ,
roşu

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, măşti, de uz
medical, măști de protecție pentru gură de
uz medical, măști de protecție respiratorie
confecționate din materiale neţesute pentru uz
chirurgical, măști de protecție respiratorie de uz
chirurgical, măști de protecție respiratorie de uz
medical, măști de protecție utilizate de chirurgi
în timpul operațiilor, măști de protecție utilizate
de persoane care lucrează în domeniul medical,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, măști de uz
chirurgical, măști faciale de protecție pentru uz
medical, măști faciale de protecție pentru uz
stomatologic, măști nazale (de protecție) pentru
uz medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
stomatologic, măști nazale (de protecție) pentru
uz veterinar, măști respiratorii chirurgicale, măști
sanitare de uz medical, măști utilizate de
personalul medical, măști chirurgicale cu filtru de
înaltă protecție, măști chirurgicale.

───────

(210) M 2021 00082
(151) 07/01/2021
(732) KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR

TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LTD, BOULEVARD
SABORNI NR. 27, VARNA, 9000,
BULGARIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BON FULL RICH

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

34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri, țigări,
țigarete electronice, țigări, țigarete, trabucuri și
alte articole pentru fumători gata de utilizare,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori).

───────

(210) M 2021 00083
(151) 07/01/2021
(732) KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR

TRANSPORT AND GENERAL
TRADING LTD, BOULEVARD
SABORNI, NR. 27, VARNA, 9000,
BULGARIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GB BUSINESS

ROYALS EUROPEAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri, țigări,
țigarete electronice, țigări, țigarete, trabucuri și
alte articole pentru fumători gata de utilizare,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori).

───────
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(210) M 2021 00084
(151) 07/01/2021
(732) TOP RESORTS SRL, STR.

FUNDATURA CERBULUI NR
780B, SAT TESILA, COM VALEA
DOFTANEI, JUDEȚUL PRAHOVA,
TESILA, 107640, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

ATRA DOFTANA

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 26.01.03; 27.05.01

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

39. Servicii de turism.
───────

(210) M 2021 00085
(151) 07/01/2021
(732) CRISTALDA IMPEX SRL, AVIATOR

BADESCU NR. 40, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TD TopDrinks

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.14;
26.04.05

(591) Culori revendicate:alb, negru, turcoaz
(HEX #2b7872), turcoaz deschis
(HEX #378984), turcoaz închis (HEX
#1a3635), verde (HEX #1d402d)

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

35. Administrarea vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare.

───────

(210) M 2021 00086
(151) 07/01/2021
(732) BUTUCEL ROXANA-PATRICIA,

STR. MR. IRIMIA POPESCU NR.
15, BL. 329, SC. A, ET. 4, AP.
16, JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)
ROCANOTHERWORLD

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod), administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreti de muzica, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii prestate de o agenţie
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artişti), promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de p(ortofolii
online pe un site web, negociere de tranzactii
comerciale pentru artisti scenici, servicii de
comert cu amanuntul online pentru muzica
digitala descarcabila, servicii de vanzare cu
amanuntul in legatura cu instrumente muzicale,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu fisiere de muzica descarcabile, servicii de
comert cu amanuntul online pentru muzica
si filme descarcabile si preinregistrate, servicii
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de rezervare a angajamentelor pentru artisti
interpreti, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line de
comercializare cu amănuntul şi cu ridicata legate
de fişiere descă rcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual

și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală, editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, altele decât cele publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
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informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
internet, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,

publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabile, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.

───────

(210) M 2021 00087
(151) 07/01/2021
(732) BUTUCEL ROXANA-PATRICIA,

STR. MR. IRIMIA POPESCU NR.
15, BL. 329, SC. A, ET. 4, AP.
16, JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

ROCANOTHERWORLD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod), administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreti de muzica, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii prestate de o agenţie
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artişti), promovarea muzicii
altor persoane prin furnizarea de p(ortofolii
online pe un site web, negociere de tranzactii
comerciale pentru artisti scenici, servicii de
comert cu amanuntul online pentru muzica
digitala descarcabila, servicii de vanzare cu
amanuntul in legatura cu instrumente muzicale,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu fisiere de muzica descarcabile, servicii de
comert cu amanuntul online pentru muzica
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si filme descarcabile si preinregistrate, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artisti
interpreti, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
de reviste descărcabile, cărţi, tonuri de apel,
fişiere cu muzică, sunete, imagini, video şi
jocuri, aplicaţii, servicii de magazine on-line de
comercializare cu amănuntul şi cu ridicata legate
de fişiere descă rcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia

online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală, editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
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si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
internet, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, activităţi culturale,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de
activităţi culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare

multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online.

───────



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2021/00057, se scoate de la publicare 

deoarece taxa nu a intrat in contul OSIM. 
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