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Cereri Mărci publicate în 20/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
TATIN tarte cu gust divin

2 M 2021 06604 13/09/2021 GEORGE-ANDREI MOCANU GizMondo

3 M 2021 06617 13/09/2021 WEBDEX WEBDEX

4 M 2021 06618 13/09/2021 T&C DIVISION ENTERPRISE ENERGYLAB

5 M 2021 06619 13/09/2021 ALEXEI CORCIMARI
AGROBIN PLUS SRL

PRECESCON

6 M 2021 06621 13/09/2021 CASA AUTO VÂLCEA SRL CA Casa Auto Vâlcea Sebeş

7 M 2021 06622 13/09/2021 PANFIL CONSULT SRL DOPPIO & JULIET

8 M 2021 06623 13/09/2021 TGB GREAT & UNIQUE SRL TGB

9 M 2021 06624 13/09/2021 VASILE MORAR SOCĂCIȚA

10 M 2021 06625 13/09/2021 SITEQ SRL Plaja Tuzla

11 M 2021 06626 13/09/2021 VODAFONE ROMANIA SA Supernet FIBRA

12 M 2021 06627 13/09/2021 CHOP CHOP LA BETISOARE
SRL

DON Fast food

13 M 2021 06628 13/09/2021 SILVIU ROTĂRESCU CASA ROTARESCU CREATORI
DE CONTEXT

14 M 2021 06629 13/09/2021 ADRIAN MARINESCU IW iconic walls

15 M 2021 06631 13/09/2021 CLAUDIU POP-BUIA Transilvania Depo

16 M 2021 06632 13/09/2021 LOOPS ENTERTAINMENT SRL ELECTROMANELE

17 M 2021 06633 13/09/2021 LOOPS ENTERTAINMENT SRL MANELIADA

18 M 2021 06635 13/09/2021 SILO SOFTWARE
CONSULTING SRL

SILOAPP

19 M 2021 06636 13/09/2021 LAURENTIU M. BONTEA CARPAT BIKERS M.C.

20 M 2021 06637 13/09/2021 ECATERINA MINODORA
CURUT

LavandaRock 2019

21 M 2021 06638 13/09/2021 BUTURUGEANU GEORGE-
MIHAI

MBG Collection

22 M 2021 06639 13/09/2021 WOOLICIOUS SRL Ana ca Zăpada

23 M 2021 06640 13/09/2021 UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA

ACADEMICUM LAUREATUS

1 M 2021 06596 10/09/2021 CREATIVE BUSINESS
NETWORK SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 06641 13/09/2021 UNIVERSITATEA DE STIINTE

AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA

ACADEMICUM DOCENTUS

25 M 2021 06642 13/09/2021 UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA

ACADEMICUM ERUDITUS

26 M 2021 06643 13/09/2021 UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA

AURUM TERRAS CATANAS

27 M 2021 06644 13/09/2021 UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA

AURUM TERRAS SECAS

28 M 2021 06645 13/09/2021 UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA

AURUM TERRAS AMLAS
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SRL, CALEA RAHOVEI 305, BL.52,
SC.2, ET.3, AP.49, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
TATIN tarte cu gust divin

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

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie
respectiv: tarte, ecleruri, briose, clatite şi alte
prăjituri franţuzeşti şi internaţionale, îngheţată
comestibilă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
consultanţă privind afacerile în domeniul
alimentar cu privire la: cafenele, restaurante,
cofetării, producţie, servicii de editare pentru,
broşuri, reproduceri grafice şi alte publicaţii cu
scop publicitar, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a produselor alimentare (exceptând
transportul) permiţând clienţilor să le vadă si să
le cumpere în mod convenabil, aceste produse
alimentare, astfel de servicii pot fii furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata ,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshoping
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenþã
sau prin, servicii care constau în înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări si compilarea datelor matematice
sau statistice, serviciile agenţiilor de publicitate,
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, distribuirea de mostre, publicitate în
legătura cu alte servicii, respectiv: publicitatea
pentru credite bancare sau publicitatea prin
radio, servicii de vânzare de alimente şi gustări.
39. Servicii de distribuţie de alimente şi gustări.
41. Servicii de editare pentru reviste, cărţi,
broşuri, calendare, albume, reproduceri grafice
şi alte publicaţii, cu excepţia celor cu scop
publicitar.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de cafenele,

servicii oferite de cofetării, servicii oferite de
restaurante, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 06604
(151) 13/09/2021
(732) GEORGE-ANDREI MOCANU, STR.

PETUNIEI NR. 7, BL. 4, SC. A, ET.
PARTER, AP. 1, SAT TOMEŞTI,
JUD. IAŞI, COMUNA TOMEȘTI,
IAȘI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
GizMondo

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

9. Aparate pentru diagnosticarea motorului,
aparate pentru diagnosticare, altele decât
cele de uz medical, aparate de testare a
transmisiilor vehiculelor, aparate pentru testarea
frânelor, aparate pentru testarea materialelor,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
dispozitiv de comandă pentru parcarea automată
a mașinilor, aplicații de calculator pentru
comanda parcării automate a mașinilor, senzori
de parcare pentru vehicule, sisteme electronice
de bord pentru asistență la parcare, sisteme
electronice de bord în vehicule terestre pentru
asistență la parcare, camere video digitale,
camere video portabile, camere video de bord,
camere video pentru vehicule, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de gen
pentru cabluri coaxiale, difuzoare pentru media
playere portabile, playere media mobile care se
poartă în combinație cu hainele, dispozitive de
diagnoză auto.
11. Becuri cu LED, becuri cu led pentru
automobile, lămpi de semnalizare pentru
autovehicule, lămpi de verificare pentru
autovehicule, lămpi de lectură pentru
autovehicule, dispozitive contra luminii orbitoare
pentru automobile (garnituri de lămpi), aparate
de iluminat pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule (armături de lămpi), faruri pentru
automobile, bare luminoase pentru vehicule de
teren, becuri electrice pentru lămpi posterioare,
becuri electrice pentru vehicule cu motor, becuri

(210) M 2021 06596
(151) 10/09/2021
(732) CREATIVE BUSINESS NETWORK
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pentru indicatoare de direcție, becuri pentru
panoul de bord, faruri cu dinam pentru vehicule,
faruri cu dinam pentru biciclete, faruri pentru
motociclete, faruri pentru vehicule cu două
roți, lanterne de biciclete, lumini de marșarier
pentru vehicule terestre, lămpi de frână pentru
vehicule, lămpi de vehicule terestre cu motor,
lămpi pentru iluminarea vehiculelor, lămpi pentru
remorcă, lumini de navigație pentru aeronave,
lumini de navigație pentru vase, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, lumini de siguranță
sensibile la mișcare, lumini de stop pentru
vehicule, lumini pentru motociclete, lumini pentru
plăcuțe de înmatriculare, lumini pentru remorci
de ambarcațiuni, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu: aparate
pentru diagnosticarea motorului, aparate pentru
diagnosticare, altele decât cele de uz medical,
aparate de testare a transmisiilor vehiculelor,
aparate pentru testarea frânelor, aparate
pentru testarea materialelor, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, dispozitiv de
comandă pentru parcarea automată a mașinilor,
aplicații de calculator pentru comanda parcării
automate a mașinilor, senzori de parcare pentru
vehicule, sisteme electronice de bord pentru
asistență la parcare, sisteme electronice de
bord în vehicule terestre pentru asistență
la parcare, camere video digitale, camere
video portabile, camere video de bord,
camere video pentru vehicule, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare pentru cabluri, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, difuzoare pentru
media playere portabile, playere media mobile
care se poartă în combinație cu hainele,
dispozitive de diagnoză auto, becuri cu LED,
becuri cu led pentru automobile, lămpi de
semnalizare pentru autovehicule, lămpi de
verificare pentru autovehicule, lămpi de lectură
pentru autovehicule, dispozitive contra luminii
orbitoare pentru automobile (garnituri de lămpi),
aparate de iluminat pentru vehicule, dispozitive
antiorbire pentru vehicule (armături de lămpi),
faruri pentru automobile, bare luminoase pentru
vehicule de teren, becuri electrice pentru lămpi
posterioare, becuri electrice pentru vehicule cu
motor, becuri pentru indicatoare de direcție,
becuri pentru panoul de bord, faruri cu dinam
pentru vehicule, faruri cu dinam pentru biciclete,
faruri pentru motociclete, faruri pentru vehicule
cu două roți, lanterne de biciclete, lumini de
marșarier pentru vehicule terestre, lămpi de

frână pentru vehicule, lămpi de vehicule terestre
cu motor, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
lămpi pentru remorcă, lumini de navigație pentru
aeronave, lumini de navigație pentru vase,
lumini de poziție pentru vehicule terestre, lumini
de siguranță sensibile la mișcare, lumini de
stop pentru vehicule, lumini pentru motociclete,
lumini pentru plăcuțe de înmatriculare, lumini
pentru remorci de ambarcațiuni, proiectoare
auto, proiectoare pentru vehicule.

───────

(210) M 2021 06617
(151) 13/09/2021
(732) WEBDEX, STR. RAZOARE NR.

203, JUD. CLUJ, FLORESTI,
407280, CLUJ, ROMANIA

(540)
WEBDEX

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.

───────
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(210) M 2021 06618
(151) 13/09/2021
(732) T&C DIVISION ENTERPRISE, STR.

PINULUI, NR. 13, JUD. PRAHOVA,
ORAȘ BUȘTENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ENERGYLAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse (periferice de calculator), mouse-uri
scaner, mouse-uri de calculator, mouse-uri
pentru computer, mouse-uri de calculator fără
fir, memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculator, amplificator imagine pentru
ecranul telefoanelor inteligente, boxe de
calculator, carduri pentru pc, cititoare de
compact-discuri folosite la calculatoare, creioane
optice, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse pentru cd-playere,
imprimante pentru calculator, huse pentru
tastaturi de calculator, joystick-uri pentru
calculator, stilouri electronice, stilusuri pentru
ecrane tactile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi de încheietură pentru
tastaturi, table interactive (whiteboard) pentru
calculatoare, tastaturi de calculatoare, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, tastaturi
pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile.

14. Articole de bijuterie din lanțuri răsucite,
bijuterii de corp, bijuterii de damă, bijuterii din
platină, bijuterii emailate, bijuterii pentru copii,
bijuterii-pandantive, brățări, brățări (bijuterii),
brățări cu mărgele din lemn, brățări de
identificare (bijuterii), brățări de plastic sub
formă de bijuterii, brățări de prietenie, brățări
din mărgele, brățări fabricate din cauciuc sau
silicon cu modele sau mesaje, brățări fabricate
din materiale textile brodate (bijuterii), brățări
folosite în scop caritabil, brățări pentru gleznă,
brățări și ceasuri combinate, lanțuri (bijuterii),
medalii, lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate
din metale comune, medalioane (bijuterii),
medalioane, pandantive, talismane (bijuterii) din
metale comune, talismane pentru coliere.
25. Tricouri, tricouri imprimate, tricouri tip
polo, tricouri sportive fără mâneci, tricouri cu
mânecă scurtă, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte termice, bandane,
baticuri, baticuri de purtat la gât, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe
și manșete absorbante pentru tenis, benzi
antiperspirante pentru încheietură, bentițe și
manșete absorbante, bluze de trening, bluze
de antrenament, bluze scurte, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze și șorturi
pentru sport, cagule pentru schiori, camasi cu
maneca lunga, centuri din materiale textile,
cămăși stil sport, ciorapi, ciorapi 3/4, ciorapi
antiperspiranți, ciorapi până la genunchi cu
bandă elastică, colanți, confecții, eșarfe, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), echipament sportiv,
fulare (îmbrăcăminte), fulare tubulare, fuste de
golf, fuste de tenis, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, jachete de trening, jachete sport,
jambiere, jambiere pentru genunchi (articole
de îmbrăcăminte), maiouri, mănuși de iarnă,
mănuși de schi, mănuși lungi fără deget,
mănuși pentru cicliști, mănuși pentru costume
impermeabile, măști pentru ochi, măști de
față (îmbrăcăminte), măști de față (articole de
modă), pantaloni de antrenament, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți de protecție, pantaloni sport,
pantaloni scurți pentru tenis, pantaloni scurți
pentru sport, pulovere, șorturi, șorturi pentru
sport, șorturi pentru fotbal american, șosete
pentru bărbați, șosete impermeabile, șosete
pentru sport, șosete pentru tenis, șosete peste
genunchi, șosete până la glezne, șosete termice,
șosete, jartiere pentru șosete bărbătești, șosete
și ciorapi, treninguri (pentru sport), tricouri de
tenis.
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35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu: suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse (periferice de calculator), mouse-uri
scaner, mouse-uri de calculator, mouse-uri
pentru computer, mouse-uri de calculator fără
fir, memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculator, amplificator imagine pentru
ecranul telefoanelor inteligente, boxe de
calculator, carduri pentru pc, cititoare de
compact-discuri folosite la calculatoare, creioane
optice, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse pentru cd-playere,
imprimante pentru calculator, huse pentru
tastaturi de calculator, joystick-uri pentru
calculator, stilouri electronice, stilusuri pentru
ecrane tactile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi de încheietură pentru
tastaturi, table interactive (whiteboard) pentru
calculatoare, tastaturi de calculatoare, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, tastaturi
pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile, articole de bijuterie din
lanțuri răsucite, bijuterii de corp, bijuterii de
damă, bijuterii din platină, bijuterii emailate,
bijuterii pentru copii, bijuterii-pandantive, brățări,
brățări (bijuterii), brățări cu mărgele din lemn,
brățări de identificare (bijuterii), brățări de plastic
sub formă de bijuterii, brățări de prietenie,
brățări din mărgele, brățări fabricate din cauciuc
sau silicon cu modele sau mesaje, brățări
fabricate din materiale textile brodate (bijuterii),
brățări folosite în scop caritabil, brățări pentru
gleznă, brățări și ceasuri combinate, lanțuri
(bijuterii), medalii, lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, medalioane
(bijuterii), medalioane, pandantive, talismane
(bijuterii) din metale comune, talismane pentru
coliere, shakere, sticle shaker vândute fără
conținut, tricouri, tricouri imprimate, tricouri tip
polo, tricouri sportive fără mâneci, tricouri cu
mânecă scurtă, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte termice, bandane,
baticuri, baticuri de purtat la gât, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe
și manșete absorbante pentru tenis, benzi
antiperspirante pentru încheietură, bentițe și
manșete absorbante, bluze de trening, bluze
de antrenament, bluze scurte, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze și șorturi

pentru sport, cagule pentru schiori, camasi cu
maneca lunga, centuri din materiale textile,
cămăși stil sport, ciorapi, ciorapi 3/4, ciorapi
antiperspiranți, ciorapi până la genunchi cu
bandă elastică, colanți, confecții, eșarfe, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), echipament sportiv,
fulare (îmbrăcăminte), fulare tubulare, fuste de
golf, fuste de tenis, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, jachete de trening, jachete sport,
jambiere, jambiere pentru genunchi (articole
de îmbrăcăminte), maiouri, mănuși de iarnă,
mănuși de schi, mănuși lungi fără deget,
mănuși pentru cicliști, mănuși pentru costume
impermeabile, măști pentru ochi, măști de
față (îmbrăcăminte), măști de față (articole de
modă), pantaloni de antrenament, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți de protecție, pantaloni sport,
pantaloni scurți pentru tenis, pantaloni scurți
pentru sport, pulovere, șorturi, șorturi pentru
sport, șorturi pentru fotbal american, șosete
pentru bărbați, șosete impermeabile, șosete
pentru sport, șosete pentru tenis, șosete peste
genunchi, șosete până la glezne, șosete termice,
șosete, șosete (jartiere pentru -) bărbătești,
șosete și ciorapi, treninguri (pentru sport), tricouri
de tenis, mouse-uri pentru jocuri, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, batoane
pe bază de fructe și fructe nucifere, batoane
organice pe bază de nuci și semințe, batoane de
cereale și batoane energizante, batoane dulci,
batoane cu musli, batoane de cereale, batoane
de ciocolată, batoane de ovăz, batoane învelite
în ciocolată, batoane din pastă gumată, batoane
pe bază de grâu, batoane alimentare pe bază de
cereale, batoane de cereale bogate în proteine,
batoane pe bază de ciocolată ca substituți
alimentari, batoane pe bază de cereale ca
substituți alimentari, batoane energetice pe bază
de cereale, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), gustări pe bază de
cereale, gustări pe bază de orez, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere, preparate
din cereale care conțin tărâțe, preparate din
cereale care conțin tărâțe de ovăz, produse
din cereale sub formă de batoane, băuturi
energizante, băuturi energizante care conțin
cafeină, băuturi energizante (care nu sunt de
uz medical), pudre proteice, pudre proteice cu
arome de fructe, pudre proteice cu aromă de
ciocolată.

───────
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(210) M 2021 06619
(151) 13/09/2021
(732) ALEXEI CORCIMARI, STR.

PRINCIPALĂ NR. 657D,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
BUTIMANU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
AGROBIN PLUS SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 657D,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
BUTIMANU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

PRECESCON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.03.01; 26.07.09

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

7. Maşini, cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre).
9. Aparate şi instrumente de cercetare ştiinţifică
de laborator.

───────

(210) M 2021 06621
(151) 13/09/2021
(732) CASA AUTO VÂLCEA SRL,

STR. BARAJULUI NR.81, SAT
RACOVIŢĂ, JUD. VALCEA,
COMUNA BUDESTI, VALCEA,
ROMANIA

(540)

CA Casa Auto Vâlcea Sebeş

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Servicii de comerţ cu autoturisme şi
autovehicule uşoare, servicii oferite de un lanţ de
magazine/showroom, servicii de import-export
pentru autovehicule şi piese auto.
37. Servicii de întreţinere şi reparaţii
autovehicule.

───────

(210) M 2021 06622
(151) 13/09/2021
(732) PANFIL CONSULT SRL, STR.

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
DOPPIO & JULIET

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,

BRANDUSELOR NR.7, BLOC G3
SCARA 1, ETAJ 3 AP.16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA
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electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala, tacamuri si ustensile de
bucatarie, căni de cafea şi ceai, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare
pentru cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă),
seturi pentru zahăr şi produse de adăugat
la băuturi, tăvi (platouri de servit), infuzoare
de ceai si cafea, strecurătoare si strcuratoare
de ceai, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace nemetalice.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
nonalcoolice din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru

fabricarea băuturilor, amestecuri nealcoolice
folosite pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseală, tacâmuri si ustensile de bucatarie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare si strecuratoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, băuturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esenţe din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
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43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri,după cum
urmează: strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil, si
anume'. râșnițe de cafea, altele decât cele
acționate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, mașini de
cafea, electrice. capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă. ceainice, electrice, mașini de făcut
înghețată. mașini și aparate de făcut gheață.
distribuitoare electrice de băuturi. mașini de făcut
pâine. mașini de copt pâine. aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalații și echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare. mașini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncționale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice. mașini și aparate de refrigerare. vitrine
frigorifice. frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice. aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea. râșnițe de cafea,
acționate manual. servicii de cafea. filtre
de cafea, neelectrice. cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere. neelectrice,
veseală, tacâmuri si ustensile de bucătărie, căni
de cafea și ceai, pahare din plastic sau hârtie.
căni cu pereți dubli, pahare pentru cafea și ceai,
servicii de ceai (veselă),seturi pentru zahăr și
produse de adăugat la băuturi, tăvi (platouri de
servit), infuzoare de ceai si cafea, strecurătoare
si strecurătoare de ceai, ceainice (neelectrice),
cutii/recipiente pentru cafea și pentru ceai

(articole de masă), termosuri, capace. cafea,
cafea boabe, cafea măcinată, cafea solubilă,
cafea fără cofeină, băuturi din cafea, ciocolată,
cacao și ceai cu lapte, amestecuri pe bază
de cafea naturală și/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz și alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheață, cafea cu gheata, cacao
și cafea artificială, băuturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte
si esențe din cafea si ceai, orez, paste și
tăiței. tapioca și sago. făină și preparate din
cereale, pâine, produse de brutărie, patiserie și
produse de cofetărie, gustări pe bază de cereale,
brioșe. biscuiți, dulciuri, granola, preparate pe
bază de cereale dulci și sărate, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare
sub formă de înghețată, comestibile, zahăr și
îndulcitori, înlocuitori ai zahărului, sirop de arțar,
sirop de agave, miere, melasă, drojdie, praf
de copt. sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), bere, băuturi non-
alcoolice, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, amestecuri nealcoolice
folosite pentru fabricarea băuturilor, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse.

───────
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PRINCIPALA NR. 497, JUDETUL
CARAS SEVERIN, GLIMBOCA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)

TGB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete / pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,

concentrate de fiertură / concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă*, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extra virgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare / carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare / legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină*, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat /
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat / pastă de ficat,
ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, inele de ceapă, ceapă,
conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,

(210) M 2021 06623
(151) 13/09/2021
(732) TGB GREAT & UNIQUE SRL, STR.
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conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf*,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate*, ulei de susan alimentar,
moluşte, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smetana, ouă
de melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor

de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de motel, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile*,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 06624
(151) 13/09/2021
(732) VASILE MORAR, STR. PINULUI,

NR. 6, JUDETUL SIBIU,
CISNADIOARA, SIBIU, ROMANIA

(540)
SOCĂCIȚA

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice.

───────

(210) M 2021 06625
(151) 13/09/2021
(732) SITEQ SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR 28 A,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
Plaja Tuzla

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 06626
(151) 13/09/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA,

BARBU VACARESCU NR. 201,
ETAJ 5, SECTOR 2, BUCURESTI,
020276, ROMANIA

(540)

Supernet FIBRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 06627
(151) 13/09/2021
(732) CHOP CHOP LA BETISOARE

SRL, STR. BAZA SPORTIVA NR.
6, SAT SILISTEA SNAGOVULUI,
JUDETUL ILFOV, COMUNA
GRUIU, ILFOV, ROMANIA

(540)

DON Fast food

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 24.17.02;
26.11.12

(591) Culori revendicate:rosu (Hex #f00001),
portocaliu (Hex #ffa209), (Hex #ff8f48),
negru (Hex #020001)

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2021 06628
(151) 13/09/2021
(732) SILVIU ROTĂRESCU, SAT

CEPTURA DE JOS NR. 415,
JUDETUL PRAHOVA, COM.
CEPTURA , PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CASA ROTARESCU
CREATORI DE CONTEXT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.

───────

(210) M 2021 06629
(151) 13/09/2021
(732) ADRIAN MARINESCU, STR.

LUNTREI NR. 6, BL. 7 SC. 3, ET. 9,
AP. 251, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

IW iconic walls

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 26.01.03; 26.01.16; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05

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

20. Mobilă și mobilier.
24. Materiale textile.
27. Tapet.
42. Design industrial, design artistic industrial,
design grafic și industrial.

───────

(210) M 2021 06631
(151) 13/09/2021
(732) CLAUDIU POP-BUIA, STRADA 1

DECEMBRIE NR.20, AP.2, JUDEŢ
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)
Transilvania Depo

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Regruparea în avantajul terţilor a materiale
de construcții și elemente din metal, materiale de
întărire din metal pentru construcții, , materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, , materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi care încorporează jeturi de aer, paravane
de cadă, cabine pentru duș, cabine de duș,
uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier
de baie modular, accesorii pentru baie sub
formă de mobilier, aplice (corpuri electrice de
iluminat), oglinzi de baie, oglinzi de perete,
piatră, piatră de pavare, piatră de construcții,
materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, mașini, mașini-unelte, unelte
acționate electric, scule și instrumente de mână
acționate manual (exceptând transportul lor)
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, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la materiale
de construcții și elemente din metal, materiale de
întărire din metal pentru construcții, , materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, , materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, piatră, piatră
de pavare, piatră de construcții, materiale,
nu din metal, pentru edificare și construcție,
conducte rigide, nu din metal, pentru edificare,
mașini, mașini-unelte, unelte acționate electric,
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scule și instrumente de mână acționate manual,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la materiale de construcții și
elemente din metal, materiale de întărire din
metal pentru construcții, , materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale
de construcții (metalice) sub formă de foi, ,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi care încorporează jeturi de aer, paravane
de cadă, cabine pentru duș, cabine de duș,
uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier
de baie modular, accesorii pentru baie sub
formă de mobilier, aplice (corpuri electrice de
iluminat), oglinzi de baie, oglinzi de perete,
piatră, piatră de pavare, piatră de construcții,
materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, informaţii şi consiliere comercială

pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la materiale de construcții și elemente
din metal, materiale de întărire din metal
pentru construcții, , materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale
de construcții (metalice) sub formă de foi, ,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, piatră, piatră
de pavare, piatră de construcții, materiale, nu din
metal, pentru edificare și construcție, conducte
rigide, nu din metal, pentru edificare, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, scule și
instrumente de mână acționate manual, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
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legatura cu materiale de construcții și elemente
din metal, materiale de întărire din metal
pentru construcții, , materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale
de construcții (metalice) sub formă de foi, ,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi care încorporează jeturi de aer, paravane
de cadă, cabine pentru duș, cabine de duș,
uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă,
uși pentru cabine de duș cu cadru metalic,
rigole de dus, uși nemetalice, mobilier de
baie, mobilier de baie modular, accesorii pentru
baie sub formă de mobilier, aplice (corpuri
electrice de iluminat), oglinzi de baie, oglinzi
de perete, piatră, piatră de pavare, piatră
de construcții, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu din
metal, pentru edificare, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate electric, scule și instrumente
de mână acționate manual, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie de

cautare, cu privire la materiale de construcții
și elemente din metal, materiale de întărire
din metal pentru construcții, , materiale de
construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, , materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, piatră, piatră
de pavare, piatră de construcții, materiale, nu din
metal, pentru edificare și construcție, conducte
rigide, nu din metal, pentru edificare, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, scule și
instrumente de mână acționate manual, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare, cu
privire la materiale de construcții și elemente
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din metal, materiale de întărire din metal
pentru construcții, , materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale
de construcții (metalice) sub formă de foi, ,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, piatră, piatră
de pavare, piatră de construcții, materiale, nu din
metal, pentru edificare și construcție, conducte
rigide, nu din metal, pentru edificare, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, scule și
instrumente de mână acționate manual.

───────

(210) M 2021 06632
(151) 13/09/2021
(732) LOOPS ENTERTAINMENT SRL,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR 36,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ELECTROMANELE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 06633
(151) 13/09/2021
(732) LOOPS ENTERTAINMENT SRL,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR 36,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MANELIADA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06635
(151) 13/09/2021
(732) SILO SOFTWARE CONSULTING

SRL, STR. POLITEHNICII NR. 3,
CAMERA 2, BLOC 9, SC. 2, ET.10,
AP.86, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060811, ROMANIA

(540)

SILOAPP

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 26.04.01; 26.03.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:verde (HEX #81ff31,
HEX #56bf3f), negru (HEX #013717)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru web, software
descărcabil pentru simularea aplicațiilor, aplicații
software descărcabile pentru telefoane mobile,
software descărcabil pentru aplicații web și
servere.
42. Software ca serviciu (SaaS), software ca
serviciu (SaaS) care oferă software de învățare
automată, consultanță în domeniul software-
ului ca serviciu (SaaS), platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (SaaS),
servicii software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare automată, învățare
aprofundată și rețele neurale profunde.

───────
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(210) M 2021 06636
(151) 13/09/2021
(732) LAURENTIU M. BONTEA, STR.

GRIGORE URECHE NR.7,
BL.G3, SC. A, ET. 2, AP. 49, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

CARPAT BIKERS M.C.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02; 03.07.17;
24.13.22; 26.02.01; 26.04.02

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, acordarea de burse
universitare, acordare de subvenții monetare
organizațiilor de caritate, colectare de fonduri
de binefacere, servicii de colectare de
fonduri de binefacere pentru copiii defavorizați,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, coordonarea
strângerilor de fonduri, furnizare de informații
privind colectarea de fonduri de binefacere,
investiții de fonduri în scopuri caritabile,
organizare de colecte, organizare de colecte
de fonduri, organizare de colecte în scopuri
caritabile, organizare de colecte de binefacere
(pentru terți), organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, servicii caritabile, și anume
servicii financiare, servicii de binefacere în
domeniul donațiilor monetare, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile
prin organizarea și realizarea de gale,

servicii filantropice privind donațiile financiare,
sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, servicii de finanțare, acordare
de finanțare pentru tratamente medicale,
acordare de fonduri pentru organizații non-profit,
colectarea de fonduri și sponsorizare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
divertisment, servicii de divertisment, organizare
de evenimente pentru divertisment, demonstrații
în direct pentru divertisment, organizare de
competiții pentru divertisment, divertisment de
tipul curselor automobilistice, coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
spectacole de divertisment, organizare de
raliuri de motociclete, organizarea de curse cu
motociclete.

───────

(210) M 2021 06637
(151) 13/09/2021
(732) ECATERINA MINODORA CURUT,

STR. ZIMBRU BL. 326, SC. A, ET.
4, AP. 2, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(540)

LavandaRock 2019

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 24.09.02;
22.01.15; 05.05.19; 05.03.11; 29.01.03;
29.01.05; 29.01.06; 29.01.08

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

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

30. Sare, mirodenii, arome şi condimente,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri şi umpluturi
dulci, produse apicole, respectiv: miere de
lavandă, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi
serbeturi.
31. Culturi agricole si de acvacultură,produse
horticole și forestiere.
33. Preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────
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(210) M 2021 06638
(151) 13/09/2021
(732) BUTURUGEANU GEORGE-MIHAI,

STR. VALEA ROSIE NR. 7, BL.
Z6, ET. 6, AP. 40, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MBG Collection

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, rochii, fuste,
bluze, cămăşi, sacouri, treninguri, pantaloni,
pulovere, paltoane, geci, jachete, jerseuri,
combinezoane, blănuri, costume, veste,
centuri, pardesie, furouri, sutiene, bikini,
topuri, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
boxeri pentru băieţi (lenjerie intimă), burtiere
(lenjerie de corp), bustiere, ciorapi, salopete,
corsete, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
halate de baie, costume de baie, halate,
cravate, indispensabili, jeansi, denim, jerseuri
(imbracaminte), lenjerie de corp, lenjeride intimă,
maiouri, pijamale, şorturi, şosete, îmbrăcăminte
pentru nou-născuţi, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbracaminte pentru femei, imbracaminte pentru
barbati, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
din lana, îmbrăcăminte de in, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte din piele sau din imitatie de
piele, curele si centuri din materiale textile, din
piele si piele sintetica (îmbrăcăminte), articole
de mbracaminte de agrement, imbrăcăminte cu

LED-uri încorporate, articole de îmbrăcăminte
pentru teatru, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru
dans, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană, imbrăcăminte pentru activități
de petrecere a timpului liber, articole de
îmbrăcăminte care conțin substanțe pentru
slăbit, articole de îmbrăcăminte pentru călărie
(altele decât pălăriile de călărie), îmbrăcăminte
şi părţi ale acesteia, mănuşi, inclusiv cele
din piele sau blană, mănuţi fără degete,
eşarfe, gulere de haină, jambiere pentru
genunchi, articole de încălţăminte, ghete,
cizme, papuci, sandale, saboţi, pantofi, balerini,
botoşei, articole de încălţăminte din piele,
încălţăminte impermeabilă, încălţăminte pentru
călărit, încălţăminte de lucru, încălţăminte de
stradă, încălţăminte pentru sport, încălţăminte
pentru munte, încălţăminte pentru nou-
nascuţi si bebeluşi, încălţăminte pentru
copii, încălţăminte pentru femei, încălţăminte
pentru barbati, încălţăminte de ploaie,
încălţăminte pentru drumeţii, încălţăminte de
plajă, încălţăminte din vinil, încălţăminte
pentru alpinism, încălţăminte pentru apă,
încălţăminte pentru timpul liber, curele pentru
încălţăminte, branţuri pentru încălţăminte,
şosete pentru încălţăminte, accesorii metalice
pentru încălţăminte, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, căciuli, şepci, viziere, pălării, bentițe
cu protecții pentru urechi, bonete, articole din
piele care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
Yahsmagh-uri (eșarfe pentru acoperirea capului
purtate de bărbați arabi), articole care servesc la
acoperirea capului pentru pescuit.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, 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, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terților de articole de îmbrăcăminte, rochii,
fuste, bluze, cămăși, sacouri, treninguri,
pantaloni, pulovere, paltoane, geci, jachete,
jerseuri, combinezoane, blănuri, costume, veste,
centuri, pardesie, furouri, sutiene, bikini,
topuri, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
boxeri pentru băieți (lenjerie intimă), burtiere
(lenjerie de corp), bustiere, ciorapi, salopete,
corsete, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
halate de baie, costume de baie, halate,
cravate, indispensabili, jeanși, denim, jerseuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2021

(îmbrăcăminte), lenjerie de corp, lenjeride intimă,
maiouri, pijamale, șorțuri, șosete, îmbrăcăminte
pentru nou-născuți, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru bărbați, îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte pentru dormit, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte de
în, articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte din piele
sau din imitație de piele, curele și centuri din
materiale textile, din piele și piele sintetică
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
de agrement, imbrăcăminte cu LED-uri
încorporate, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
imbrăcăminte pentru activități de petrecere
a timpului liber, articole de îmbrăcăminte
care conțîn substanțe pentru slăbit, articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), părți de îmbrăcăminte,
mănuși, inclusiv cele din piele sau blană, mănuși
fără degete, eșarfe, gulere de haina, jambiere
pentru genunchi, articole de încălțăminte, ghete,
cizme, papuci, sandale, saboți, pantofi, balerini,
botosei, articole de încălțăminte din piele,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
călărit, încălțăminte de lucru, încălțăminte de
stradă, încălțăminte pentru sport, încălțăminte
pentru munte, încălțăminte pentru nou-
născuți și bebeluși, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru bărbați, încălțăminte de ploaie,
încălțăminte pentru drumeții, încălțăminte de
plajă, încălțăminte din vinil, încălțăminte
pentru alpinism, încălțăminte pentru apă,
încălțăminte pentru timpul liber, curele pentru
încălțăminte, branturi pentru încălțăminte,
șosete pentru încălțăminte, accesorii metalice
pentru încălțăminte, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, căciuli, șepci, viziere, pălării, bentițe
cu protecții pentru urechi, bonete, articole din
piele care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
yahsmagh-uri (eșarfe pentru acoperirea capului
purtate de bărbați arabi), articole care servesc
la acoperirea capului pentru pescuit (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace

electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau ridicată, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicată
ridicată și servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul și ridicată, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicată și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2021 06639
(151) 13/09/2021
(732) WOOLICIOUS SRL, STR.

PETRICANI NR. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Ana ca Zăpada

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

27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, acoperiri
pentru pereți din materiale textile, articole de
acoperire capitonate pentru tavanele existente,
tapet, covoare, carpete și preșuri, învelitori
de gazon artificial, linoleum, straturi suport
antiaderente, preșuri și covoare de mașină,
mochete (carpete), întărituri de bază pentru
covoare.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
echipamente pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, articole și
echipament de sport, jucării, jocuri și articole
de joacă, echipament de locuri de joacă pentru
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copii, echipamente pentru terenuri de joacă,
castele gonflabile pentru copii, accesorii de
mobilier pentru păpuși, aparate de joacă pentru
interior pentru copii, aeromodele, zmeie, seturi
de jucării, mese multifuncționale pentru copii
(jucării), jucării zornăitoare, jucării vorbitoare,
kituri de asamblat machete la scară (jucării),
machete auto (jucării), machete de animale
(jucării), machete de clădiri (jucării), machete
de plastic sub formă de jucării, machete
de structuri (jucării), jucării antistres, aparate
de exerciții de jucărie, aparate pentru jocuri
video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de
jocuri, console portabile pentru jocuri video,
controlere pentru console de jocuri, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de crăciun artificiali, articole
fantezie pentru petreceri.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, coordonare, pregătire şi organizare
de evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare

de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), furnizare de cursuri educaționale,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor intelectuale ale copiilor,
servicii educaționale pentru copii, servicii de
divertisment pentru copii, prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în centre after-
school, furnizare de spații de recreere, sub formă
de terenuri de joacă pentru copii, instruire pentru
părinți cu privire la creșterea copiilor, servicii
școlare, publicare de manuale școlare, instruire,
servicii educaționale și de predare.

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

32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
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nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în

proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
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de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea

băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
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(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog 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 amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri

comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
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nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri

de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
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neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte

alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/09/2021

vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog 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 amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
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nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate

la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
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energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),

băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog 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 amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.

───────
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AURUM TERRAS CATANAS

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

32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
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nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate

la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
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energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),

băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog 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 amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.

───────

(210) M 2021 06644
(151) 13/09/2021
(732) UNIVERSITATEA DE STIINTE

AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA,
CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 3-5,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400372, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
AURUM TERRAS SECAS

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

32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
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nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate

la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
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energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),

băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog 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 amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.

───────

(210) M 2021 06645
(151) 13/09/2021
(732) UNIVERSITATEA DE STIINTE

AGRICOLE SI MEDICINA
VETERINARA CLUJ-NAPOCA,
CALEA MĂNĂŞTUR, NR. 3-5,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400372, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
AURUM TERRAS AMLAS

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

32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
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nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate

la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
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energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
sucuri de fructe / suc de fructe, bere de malţ,
must de malţ, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, suc de roşii(băutură), vinuri
nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
naturale, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), bitter (lichioruri),

băuturi alcoolice de tip bitter, lichioruri, lichioruri
cremă, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de anason, lichior de ouă, alcoolic,
digestive (lichioruri și spirtoase), lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
băuturi aperitive pe bază de lichior, lichioruri
pe bază de cafea, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi
alcoolice spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom,
rachiu, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
distilat de vișine, vișinată, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), esenţe alcoolice
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, extracte din fructe, alcoolice, gin,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
vinuri spumante, punci de vin alcoolic, vin de
mure, vinuri cu alcool, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin de orez galben, vinuri cu indicație
geografică protejată, vin tradițional coreean de
orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată.
35. Servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de informare comercială cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog 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 amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, organizarea de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
şi coordonarea de expoziţii de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, promovarea de
evenimente speciale, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expuneri comerciale de mărfuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, servicii de comenzi online omputerizate,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale.
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