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Cereri Mărci publicate în 04/03/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00855 25/02/2021 IRINA VLĂDUCĂ -

MARGHILOMAN
Alexandru Marghiloman

2 M 2021 00856 25/02/2021 IRINA VLĂDUCĂ -
MARGHILOMAN

Alexandru Marghiloman cu
Coniac

3 M 2021 01236 25/02/2021 SC OMAROSA SRL PAPA

4 M 2021 01372 25/02/2021 SC RISTO BRAND SRL Mi Piace Pasta Fresca

5 M 2021 01373 25/02/2021 SC RISTO BRAND SRL SUSHI TORI japanese cuisine

6 M 2021 01419 25/02/2021 RICHVELO GROUP SRL Cantinetta

7 M 2021 01434 25/02/2021 VEGA PROD SISTEM SRL VPS VEGA PROD SISTEM

8 M 2021 01499 25/02/2021 CRISTINA TEODORA BUCUR Cristina Bucur Cooking

9 M 2021 01500 25/02/2021 ADRIAN-RADU CHETA La Naşu

10 M 2021 01501 25/02/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

TUBE FILTER FOR A
CONSISTENT DELIVERY

11 M 2021 01502 25/02/2021 SERGIU-GEORGE IGNĂTESCU Café Inés CAFÉ CON AMOR

12 M 2021 01503 25/02/2021 SC SERIND SRL VINIERA

13 M 2021 01504 25/02/2021 JUDEŢUL BIHOR - CONSILIUL
JUDEŢEAN BIHOR

"Familia - revistă de cultură"

14 M 2021 01505 25/02/2021 VIS CONSTRUCT SRL atelier DULCE AMARUI
PRAJITURI RAW VEGAN

15 M 2021 01506 25/02/2021 ALEXANDRU-CEZAR DOAGĂ CICLO

16 M 2021 01507 25/02/2021 LIVIU ADRIAN MOSUTAN A AMBASADOR

17 M 2021 01508 25/02/2021 SVN ROMANIA REAL ESTATE
ADVISORS SRL

AR ART PROPERTY
DEVELOPMENT

18 M 2021 01509 25/02/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

NANO. FOR A CONSISTENT
DELIVERY

19 M 2021 01510 25/02/2021 SC DISTRIKTAP SRL DISTRIKT RESIDENCE

20 M 2021 01511 25/02/2021 ELECTRIK CLASIC
TECHNOLOGY SRL

LUX Sanitary

21 M 2021 01512 25/02/2021 SC DAVER AMBIENT SRL DAVER AMBIENT

22 M 2021 01513 25/02/2021 FACILITY DISTRIB SfS CHEMICALS

23 M 2021 01515 25/02/2021 SC BAMBUS SRL Secretul lui Bachus

24 M 2021 01516 25/02/2021 MILLENIUM PRO DESIGN SRL FIRST CLUB REWARDS FOR
THE ABSOLUTE TRAVELER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 01517 25/02/2021 RUD INVEST CONSTRUCT

SRL
SOUNDPEATS

26 M 2021 01518 25/02/2021 ROMVINTEC SRL cuvinte

27 M 2021 01519 25/02/2021 MIRCEA DINESCU POEZIE & DELICATEȚURI

28 M 2021 01520 25/02/2021 MILLENIUM PRO DESIGN SRL MILITARY SHOP ON DUTY FOR
DUTY FREE SHOPPING

29 M 2021 01521 25/02/2021 SC DAVER AMBIENT SRL DAVER

30 M 2021 01522 25/02/2021 KT & G CORPORATION ESSE BLACK

31 M 2021 01523 25/02/2021 KT & G CORPORATION PINE BLACK

32 M 2021 01524 25/02/2021 FEDERATIA ROMANA DE
TENIS

CAMPIONATUL NATIONAL DE
TENIS

33 M 2021 01525 25/02/2021 DIRECT BEAUTY NETWORK
S.R.L

DIRECT.BEAUTY

34 M 2021 01526 25/02/2021 HOTEA IMPEX S.R.L. Tradiţii de la CASA
ROMÂNEASCĂ locul în care te
simţi acasă

35 M 2021 01527 25/02/2021 MURESAN ALEXANDRU
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Geogra

36 M 2021 01528 25/02/2021 ADRIAN BANGĂLĂ PIZZA TRANSILVANIA

37 M 2021 01529 25/02/2021 ADRIAN BANGĂLĂ DONER PIZZA TRANSILVANIA
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(210) M 2021 00855
(151) 25/02/2021
(732) IRINA VLĂDUCĂ -

MARGHILOMAN, STR. DRAGOŞ
VODĂ NR. 17, ET. 2+3, AP.B8,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Alexandru Marghiloman

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
argintiu, blumarin

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 00856
(151) 25/02/2021
(732) IRINA VLĂDUCĂ -

MARGHILOMAN, STR. DRAGOŞ
VODĂ NR. 17, ET. 2+3, AP.B8,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Alexandru
Marghiloman cu Coniac

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
argintiu, blumarin

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, gheaţă.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

───────

(210) M 2021 01236
(151) 25/02/2021
(732) SC OMAROSA SRL, STRADA

RADU ROSETTI NR. 8/25,
JUDEȚUL BACĂU, ONEȘTI,
601012, BACĂU, ROMANIA

(540)
PAPA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de buffet, furnizarea de
facilități pentru camping, servicii de cantina,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creșă (creche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de ședințe, servicii de motel,
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor și plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de
torture, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri: servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01372
(151) 25/02/2021
(732) SC RISTO BRAND SRL, CALEA

SERBAN VODA NR. 43, BL. 2,
SC. 5, ET. 7, AP. 155, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mi Piace Pasta Fresca

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 24.07.01; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, galben, roșu,
alb

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01373
(151) 25/02/2021
(732) SC RISTO BRAND SRL, CALEA

SERBAN VODA NR. 43, BL. 2,
SC. 5, ET. 7, AP. 155, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SUSHI TORI japanese cuisine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.15

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01419
(151) 25/02/2021
(732) RICHVELO GROUP SRL, STRADA

CUZA VODĂ NR.53, CORP B,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040281,
ROMANIA

(540)

Cantinetta
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(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 11.01.25

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante cu servire rapidă,
servicii oferite de restuarante (servirea mesei).

───────

(210) M 2021 01434
(151) 25/02/2021
(732) VEGA PROD SISTEM SRL, CALEA

VĂCĂREȘTI NR. 328, BL. 9C,
SC. 1, ET. 7, AP. 30, CAMERA
1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VPS VEGA PROD SISTEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.23; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, gri închis, roșu
închis

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

35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: uși
metalice, uși metalice blindate, uși batante
din metal, uși batante din metal pentru câini/
pisici, uși blindate din metal, uși cu plasă,
din metal, uși de garaj metalice, unități de
sticlă dublă (metalice), unități de uși metalice,
uși din aluminiu, uși din aluminiu pentru curți
interioare, uși exterioare din metal, uși exterioare
rulante din metal, role pentru uși glisante, uși
glisante metalice, uși glisante metalice pentru
clădiri, uși izolante din metal, uși metalice
antifoc, uși metalice basculante, uși metalice

de siguranță, uși metalice pentru a permite
accesul animalelor de companie în clădiri, uși
metalice pentru case de bani, uși metalice
pentru clădiri, uși metalice pentru curți interioare,
uși metalice pentru interioare, uși pentru curți
interioare (cu ramă metalică), uși pliante din
metal, uși rezidențiale din aluminiu, uși rotative
din metal, uși rulante metalice pentru scopuri de
siguranță, uși și ferestre din metal, tăblii metalice
pentru u, i, uși vitrate din metal, pergole din
metal, balustrade metalice, balustrade din metal,
balustrade metalice pentru poduri, balustrade
metalice pentru balcoane, balustrade metalice
pentru garduri, balustrade din metal pentru scări,
balustrade din metal pentru clădiri, balustrade
din metal pentru pasarele, geamuri pentru
ferestre, unități de geamuri duble (nemetalice),
uși batante nemetalice, cadre (nemetalice)
pentru ferestre, cadre (nemetalice) pentru uși
vitrate, cofraje realizate din lemn, elemente
de punere a geamurilor realizate din sticlă,
elemente de sticlă pentru ferestre, elemente
din sticlă pentru panouri de construcție, fațade
de sticlă (nemetalice), ferestre blindate cu
cadru nemetalic, ferestre din pvc, ferestre de
siguranță din plastic care permit comunicarea,
ferestre tip ghilotină, nu din metal, grilaje pentru
ferestre (nemetalice), jaluzele nemetalice,
jaluzele confecționate din materiale nemetalice,
jaluzele orizontale lamelare (interioare), care
nu sunt din metal sau din materiale textile,
jaluzele orizontale venețiene (de exterior), care
nu sunt din metal sau din materiale textile,
jaluzele rulante din lemn pentru uz exterior,
obloane de sticlă pentru clădiri, obloane din
lemn, obloane din plastic, obloane de exterior
nemetalice pentru clădiri, obloane nemetalice,
obloane externe pentru ferestre nemetalice,
panouri din geam dublu (nemetalice), panouri
de acoperire confecționate din sticlă, panouri
din geam dublu (nemetalice) care conțin sticlă
izolatoare, panouri din sticlă, panouri din sticlă
pentru uși, panouri nemetalice pentru ferestre,
placare (nemetalică) pentru ferestre, plase de
insecte (nemetalice) pentru ferestre, plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase împotriva
insectelor, nu din metal, plăci de sticlă, plăci
de sticlă folosite în construcții, plăci din sticlă
(nu pentru acoperiș), porți de securitate, nu
din metal, profiluri pentru ferestre, rame de
lemn pentru ferestre, rame de uși (nemetalice),
rame din material plastic pentru ferestre, rulouri
exterioare din plastic, sticlă antiefracție folosită
în construcții, sticlă arhitecturală (ferestre) pentru
construcții, sticlă arhitecturală armată pentru
construcții, sticlă armată, sticlă colorată pentru
ferestre, sticlă cu tentă folosită în construcții,
sticlă de alabastru, sticlă de construcții, sticlă
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decorativă (pentru construcții), sticlă flotată
pentru construcții, sticlă ignifugă pentru utilizare
în construcții, sticlă izolantă (construcții), sticlă
laminată colorată (pentru construcții), sticlă
laminată pentru construcții care conține o
peliculă cu cristale lichide, sticlă laminată
pentru construcții cu conductori electrici subțiri
încorporați, sticlă pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile
de vehicule), sticlă pentru izolare termică
folosită în construcții, sticlă pentru protecție
termică pentru clădiri, sticlă pentru reflectarea
căldurii pentru clădiri, sticlă pentru vitralii,
sticlă plană modificată (pentru construcții), sticlă
plană pentru construcții, sticlă reflectorizantă
cu raze infraroșii folosită în construcții, sticlă
stratificată, sticlă sub formă de foi folosită la
ferestre, sticlă sub formă de foi folosită la
uși, sticlă temperată pentru construcții, sticlă
transparentă pentru construcții, sticlă întărită
pentru construcții, storuri exterioare nemetalice,
uși basculante nemetalice pentru clădiri, uși
batante, nu din metal, uși blindate, nu din
metal, uși confecționate din lemn pentru clădiri,
uși confecționate din plastic pentru clădiri, uși
confecționate din sticlă pentru clădiri, uși cu
deschidere orizontală, nemetalice, uși cu plasă,
nu din metal, uși de garaj (nemetalice) de uz
casnic, uși din lemn, uși din sticlă, uși din vinil,
uși din vinil pentru acces în curtea interioară, uși
glisante din vinil, uși exterioare, nu din metal,
uși glisante, nu din metal, uși interioare, nu
din metal, uși ignifuge, nemetalice, uși izolante
din materiale nemetalice, uși nemetalice, uși
nemetalice de siguranță, uși (nemetalice) pentru
garaje, panouri de uși nemetalice, uși pliante,
nu din metal, uși rotative nemetalice, uși rulante
nemetalice cu proprietăți izolante, uși rulante
care se ridică vertical (nemetalice), uși rulante
de siguranță (nemetalice), uși spre curtea
interioară (cadre nemetalice), uși transparente
nemetalice pentru clădiri, uși transparente din
sticlă pentru clădiri, uși vitrate, nu din metal,
uși-oglindă, pergole nemetalice, balustrade
nemetalice, balustrade din lemn, balustrade
de scări nemetalice, balustrade din materiale
nemetalice pentru scări, balustrade din materiale
nemetalice pentru alei, balustrade, nu din metal,
pentru poduri, balustrade, nu din metal, pentru
balcoane, balustrade destinate utilizării la clădiri,
nu din metal, balustrade pentru cadă, care nu
sunt confecționate din metal, pergole retractabile
din aluminiu, pergole retractabile cu membrana
din pvc, uși de garaj, sisteme de inchidere
balcoane, balustrade din sticlă, balustrade din
aluminiu.
37. Tâmplărie (reparații), servicii de tâmplărie,
servicii de instalare de geamuri, servicii de

instalare de geamuri și unități de geamuri,
servicii de montare de geamuri duble, servicii
de instalare de geamuri secundare, servicii de
aplicarea de folie de siguranță pe geamuri,
servicii de instalare de ferestre, servicii de
instalare de folii pentru geamuri, servicii de
instalare de garnituri pentru ferestre, servicii de
instalare de jaluzele, servicii de instalare de
rame de ferestre, servicii de instalare de structuri
de construcții cu sticlă, servicii de instalare de
învelișuri protectoare pentru geamuri, servicii de
montare de geamuri în florării (sere), la ferestre,
la uși și în sere, servicii de montare de sticlă de
geamuri, servicii de montare de sticlă izolantă în
florării (sere), la ferestre, la uși și în sere, servicii
de montare și reparații de jaluzele, servicii de
înlocuirea de rame pentru ferestre, servicii de
înlocuirea ferestrelor, servicii de întreținere de
ferestre, servicii de renovarea ferestrelor, servicii
de reparare de jaluzele, servicii de reparații de
ferestre, servicii de termoizolare de ferestre,
servicii de instalare de uși, servicii de instalare
de accesorii de uși, servicii de instalare de
uși și ferestre, servicii de instalarea de uși
și ferestre, servicii de instalare de dispozitive
pentru deschiderea ușilor, servicii de instalare
de dispozitive pentru închiderea ușilor, servicii
de instalare de dispozitive pentru deschiderea
și închiderea ușilor, servicii de întreținere și
reparații cu privire la închizătoare de uși, servicii
de întreținere și reparații privind dispozitivele de
uși automate, servicii de instalare de pergole,
servicii de montare și reparații de pergole

───────

(210) M 2021 01499
(151) 25/02/2021
(732) CRISTINA TEODORA BUCUR,

SOS. PANTELIMON NR.287A,
BL.10A, SC.1, ET.2, AP.8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021615, ROMANIA

(540)
Cristina Bucur Cooking

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

20. Bambus, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, coșuri împletite, coșuri de brutărie,
coșuri nemetalice (altele decât coșurile de
gunoi), coșuri decorative din paie, coșuri
decorative din răchită, coșuri decorative din
lemn, coșuri de picnic (neaccesorizate), panere
(coșuri) pentru transportarea de obiecte, coșuri
de compost din materiale nemetalice, coșuri,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/02/2021

cu excepția celor din metal, coșuri nemetalice
de transportat animale domestice, coșuri de
dormit pentru nou-născuți, coșuri de dormit
pentru animale domestice, nu din metal, coșuri
(panere), coșuri, nemetalice, coșuri pentru câini,
coșuri din nuiele, coșuri pentru pisici, coșuri
pentru bebeluși, coșuri pentru copii, coșuri din
plastic (altele decât coșurile de gunoi), coșuri
pentru flori, din răchită.
21. Tăvi pentru scurs, tăvi pentru desert, tăvi de
servit, tăvi pentru brioșe, tăvi pentru prăjituri, tăvi
pentru semințe, tăvi turnante (pentru bucătărie),
tăvi de uz casnic, tăvi și forme de copt, tăvi și
forme de copt (nu jucării), tăvi pentru servit, nu
din metale prețioase, tăvi de copt fără margini,
din metal comun.
35. Servicii de comerţ online.

───────

(210) M 2021 01500
(151) 25/02/2021
(732) ADRIAN-RADU CHETA,

STR.SFINTA VINERI NR.32,
BL.C18, SC.A, ET.1, AP.5, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, 450086, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

La Naşu

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 02.01.05; 27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu ridicata, on-line şi cu amănuntul,
servicii de agenţii de import-export.

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01501
(151) 25/02/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
GREATER LONDON, LONDON,
WC2R 2PG, GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
TUBE FILTER FOR A

CONSISTENT DELIVERY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2021 01502
(151) 25/02/2021
(732) SERGIU-GEORGE IGNĂTESCU,

STR. ANA IPĂTESCU NR. 6, BL.
D1, SC. B, AP. 7, JUD. SUCEAVA,
MUNICIPIUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Café Inés CAFÉ CON AMOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 05.03.13

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de marketing'
domeniul restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
consiliere în afaceri privind francizarea, asistență
comercială privind sistemul de franciză, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
restaurant, servicii de cafenea, servicii de bar.

───────

(210) M 2021 01503
(151) 25/02/2021
(732) SC SERIND SRL, STR. CAMPULUI

91, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300554, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VINIERA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2021 01504
(151) 25/02/2021
(732) JUDEŢUL BIHOR - CONSILIUL

JUDEŢEAN BIHOR, STR. PARCUL
TRAIAN NR. 5, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
"Familia - revistă de cultură"

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

41. Publicare de reviste, altele decât cele
publicitare.

───────
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(210) M 2021 01505
(151) 25/02/2021
(732) VIS CONSTRUCT SRL, STR.

DIONISIE ROMAN NR. 2, AP. 16,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

atelier DULCE AMARUI
PRAJITURI RAW VEGAN

(531) Clasificare Viena:
08.01.16; 05.07.24; 25.01.05

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
193C), negru (Pantone Black 6C), bej
(Pantone 7401C), galben (Pantone
1225C), mov (Pantone 3566C), alb

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte produse similare sub formă
de înghețată, comestibile, produse de cofetărie
cu migdale, preparate aromatice alimentare,
biscuiți/fursecuri, chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază de
mușețel, ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru torturi, spume (paste) de ciocolată cu
nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază de
ciocolată, spume (paste) de întins pe pâine pe
bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, arome de cafea, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahar, cremă din ouă și lapte,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, colțunași pe bază de făină, jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), turtă dulce, halva,

batoane de cereale bogate în proteine, ceai cu
gheață, gheață comestibilă, clătite kimchi, lemn
dulce (produse de cofetărie ), dropsuri (produse
de cofetărie )/pastile (produse de cofetărie ),
macarons, marțipan, glazură oglindă, mușii, terci
de ovăz, clătite, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, produse
de cofetărie cu arahide, biscuiți petit-beurre,
praline, budinci, quiche (tartă), prăjituri de orez,
budincă de orez, gustări pe bază de orez, griș,
biscuiți din orez, profiterol, cornuri (produse de
patiserie), cremă de zahăr ars, macarons din
nucă de cocos, înghețate pe băț, nuga, dulciuri,
tarte, băuturi pe bază de ceai, vafe belgiene,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate),
sirop de agave, pastă de migdale, pudră de tort,
preparate din cereale, biscuiți sărăți și uscați,
sos de merișoare (condiment), dulce de leche
(dulceață de lapte), coulis de fructe (sosuri),
ghimbir pudră, înghețată, biscuiți cu malț, mentă
pentru produse de cofetărie, îndulcitori naturali,
pates de croute (plăcinte), bomboane mentolate,
quinoa procesată, topioca.

───────

(210) M 2021 01506
(151) 25/02/2021
(732) ALEXANDRU-CEZAR DOAGĂ,

STRADA ION MINULESCU NR.
15, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CICLO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX #0d91f3), albastru închis (HEX
#3d38ed)

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

35. Servicii oferite de un furnizor, respectiv
asistență în conducerea sau administrarea
întreprinderilor industriale sau comerciale,
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servicii publicitare, de marketing și promoționale,
respectiv dezvoltarea de concepe publicitare.
39. Servicii de închirieri de biciclete.

───────

(210) M 2021 01507
(151) 25/02/2021
(732) LIVIU ADRIAN MOSUTAN,

MUNICIPIUL GHERLA NR. 146,
JUDEȚUL CLUJ, BAITA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

A AMBASADOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.09

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 01508
(151) 25/02/2021
(732) SVN ROMANIA REAL ESTATE

ADVISORS SRL, STR. PARIS NR.
12, PARTER, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011816, ROMANIA

(540)

AR ART PROPERTY
DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (HEX #aeadb3,
HEX #2e2e38, HEX #72717f)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────
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(210) M 2021 01509
(151) 25/02/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
GREATER LONDON, LONDON,
WC2R 2PG, GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NANO. FOR A

CONSISTENT DELIVERY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 01510
(151) 25/02/2021
(732) SC DISTRIKTAP SRL, PIAȚA 1

DECEMBRIE NR. 4-6, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410068, BIHOR,
ROMANIA

(540)
DISTRIKT RESIDENCE

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

37. Servicii de construcții, servicii de demolări de
clădiri.

───────

(210) M 2021 01511
(151) 25/02/2021
(732) ELECTRIK CLASIC

TECHNOLOGY SRL, SAT
AFUMAŢI, LINIA DE CENTURĂ NR.
17, JUD. ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

LUX Sanitary

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 24.01.05

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
cabine de baie
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații

───────
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(210) M 2021 01512
(151) 25/02/2021
(732) SC DAVER AMBIENT SRL, STR.

G-RAL DRAGALINA NR 13, JUD.
BRAŞOV
, SACELE, 505600, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DAVER AMBIENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 24.15.21

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

11. Instalații sanitare
───────

(210) M 2021 01513
(151) 25/02/2021
(732) FACILITY DISTRIB, STR. GH.

DONICI, NR. 1 BIS, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

SfS CHEMICALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 26.07.01; 29.01.12

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

clase:
1. Materiale filtrante (produse chimice),
materiale fotosensibile (produse chimice),
produse chimice folosite la producția de
cerneluri, produse chimice folosite la producția
de cerneală de tipar, produse chimice folosite
în xerografie, produse chimice folosite la
electrofotografie, produse chimice folosite pentru
imprimare sau tipărire de texte, imagini, cuvinte
sau elemente grafice, produse chimice folosite
în termografie (altele decât cele de uz medical
sau veterinar), produse chimice folosite în
fotografie, produse chimice folosite la tipărirea
ziarelor, produse chimice folosite la imprimare
prin transfer, produse chimice folosite la
tipărire, produse chimice folosite în reprografie,
produse chimice folosite la decaparea plăcilor,
produse chimice fotosensibile, produse chimice
litografice, produse chimice pentru curățarea
filmelor (pelicule), produse chimice pentru
fabricarea de produse fotografice, produse
chimice pentru filtrarea apei, produse chimice
pentru imprimare, produse chimice pentru
prelucrarea filmelor radiografice sensibilizate
care nu sunt impresionate, produse chimice
pentru prelucrarea plăcilor fotografice, produse
chimice pentru repografie, produse chimice
pentru testarea soluțiilor pentru revelatoarele
fotorezistente epuizate, produse chimice utilizate
în litografie, produse chimice antispumante
folosite în industria materialelor plastice, produse
chimice folosite la realizarea poliuretanilor,
produse chimice folosite pentru producerea
poliuretanilor, produse chimice în stare brută
pentru fabricarea rășinilor poliuretanice, produse
chimice antispumante folosite în industria
adezivilor, produse chimice folosite la prepararea
substanțelor adezive, produse chimice folosite
la lipire (altele decât cele de uz casnic sau de
papetărie), amestecuri de produse chimice și
microorganisme pentru fertilizarea compostului,
horticultură (produse chimice pentru -), cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, polimeri utilizați la fabricarea
produselor chimice agricole, produse chimice
destinate utilizării în agricultură, produse chimice
folosite în compozițiile de erbicide, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite ca produse intermediare la fabricarea
de pesticide, produse chimice folosite în
silvicultură, produse chimice folosite la producția
de regulatoare pentru creșterea insectelor,
produse chimice folosite în horticultură
(altele decât fungicidele, produsele pentru
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eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice folosite la
tratamentul în urma efectelor dăunătoare
ale mediului asupra plantelor, produse
chimice folosite în compozițiile de pesticide,
produse chimice folosite în pesticide, produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice folosite în
agricultură, produse chimice pentru corectarea
solurilor, produse chimice pentru îmbunătățirea
solurilor (cu excepția celor sterilizante),
produse chimice pentru îmbunătățirea solului,
produse chimice pentru îmbunătățirea solurilor,
produse chimice pentru inhibarea creșterii
buruienilor, produse chimice pentru păstrarea
prospețimii florilor tăiate, produse chimice
pentru protejarea semințelor agricole (altele
decât fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru tratarea
bolilor plantelor, produse chimice supresoare
de praf pentru utilizare pe cereale, produse
chimice utilizate în industria agrochimică
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), vie (produse chimice pentru
protecția contra bolilor viței de -), acoperiri
hidrofobe folosite la zidărie (produse chimice,
altele decât vopselele), acoperiri impermeabile
(produse chimice, altele decât vopselele),
acoperiri pe bază de produse chimice rezistente
la uzură pentru jgheaburile de sortare, acoperiri
pentru impermeabilizare (produse chimice),
acoperiri rezistente la intemperii (produse
chimice, altele decât vopsele), activatoare
(produse chimice), agenți de acoperire (produse
chimice), alții decât vopsele, analize de laborator
(produse chimice pentru -, cu excepția celor
de uz medical sau veterinar), catalizatori folosiți
la fabricarea produselor chimice industriale,
celule reconstituite pentru testarea eficacității
produselor chimice, compoziții și materiale
chimice utilizate la fabricarea produselor
cosmetice, compuși de etanșare pentru
folosirea în construcții (produse chimice),
conservanți pentru metal (produse chimice),
conservanți pentru metale (produse chimice),
decolorarea grăsimilor (produse chimice pentru
-), etaloane de referință (produse chimice)
de uz industrial, ingrediente chimice active
folosite la fabricarea produselor farmaceutice,
invelișuri protectoare impermeabile (produse
chimice), lichid de acoperire (produse chimice),
lichide pe bază de produse chimice pentru
fabricarea benzilor, mălură (produse chimice
contra -), materiale pentru acoperiri de suprafață
(produse chimice), altele decât vopsele, materii
prime (produse chimice) pentru prepararea
produselor cosmetice, mătuirea sticlei (produse

chimice pentru -), modificatori reologici (produse
chimice) folosiți în domeniul materialelor
de acoperire, mordanți enzimatici (produse
chimice) pentru industria de prelucrare a
blănurilor, preparate chimice destinate utilizării la
fabricarea produselor lactate, preparate chimice
destinate utilizării în industria produselor lactate,
preparate chimice folosite ca produse pentru
inhibarea coroziunii, preparate chimice folosite
la fabricarea produselor de lustruire a podelelor,
preparate chimice pentru a fi utilizate la
fabricarea de produse farmaceutice, preparate
pentru hidroizolare (produse chimice), produse
adsorbante chimice, produse chimice alcaline de
galvanizare pentru substanțe metalice, produse
chimice (altele decât cele de uz casnic) în
formă lichidă folosite pe post de detartrant,
produse chimice anorganice folosite în industrie,
produse chimice anti-mătuire, produse chimice
anti-mucegai pentru prevenirea dezvoltării
mucegaiului, produse chimice antispumante
pentru refacere, produse chimice antispumante,
produse chimice auxiliare pentru industria textilă,
produse chimice auxiliare pentru industria
hârtiei, produse chimice auxiliare folosite la
închegarea lacurilor, produse chimice brute,
produse chimice ca inhibitori pentru creșterea
microbiană în carburanți (altele decât cele
pentru uz medical și veterinar), produse chimice
care absorb lichidul, produse chimice care
conțin aditivi cu proprietăți pentru stingerea
incendiilor, produse chimice clorurate, produse
chimice colorimetrice, produse chimice contra
mătuirii geamurilor, produse chimice, cu excepția
pigmenților, pentru fabricarea smalțului, produse
chimice cu proprietăți de cristale lichide, produse
chimice cu utilizare în biotehnologie (de uz
industrial), produse chimice de acoperire folosite
pentru impermeabilizare, produse chimice de
albire folosite în procesul de fabricație, produse
chimice de cromatografie, produse chimice
de etanșare pentru țigle, produse (chimice)
de etanșare pentru etanșeizarea suprafețelor,
produse chimice de etanșare penetrante, pentru
piatra naturală, produse chimice de luciu pentru
uz industrial, produse chimice de protecție
împotriva intemperiilor, altele decât vopselele,
produse chimice de răcire, produse chimice de
uz industrial anorganice, produse chimice de
uz industrial pentru avivarea culorilor, produse
chimice derivate din lapte, produse chimice
derivate din petrol, produse chimice destinate
industriei și domeniului științific, produse chimice
fine, produse chimice floculante pentru tratarea
apei reziduale și a apei supusă unor procese
industriale, produse chimice fluorescente folosite
ca etichetă fluorescentă, produse chimice
fluorescente, produse chimice folosite în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/02/2021

analiza (altele decât cele de uz medical și
veterinar), produse chimice folosite la fabricarea
produselor abrazive, produse chimice folosite
la polimerizare, produse chimice folosite în
industria automobilelor, produse chimice folosite
în industria cauciucului, produse chimice folosite
la prevenirea depunerii calcarului (altele decât
cele de uz casnic), produse chimice folosite în
industria utilajelor de precizie, produse chimice
folosite la fabricarea de ecrane cu cristale lichide,
produse chimice folosite la fabricarea plăcilor
cu circuite imprimate, produse chimice folosite
în industria galvanoplastiei, produse chimice
folosite la prelucrarea metalului, produse chimice
folosite în industria gazelor, produse chimice
folosite în industria aeronautică, produse chimice
folosite la rafinarea hidrocarburilor lichide,
produse chimice folosite la forajul sondelor,
produse chimice folosite în fabricarea de
produse farmaceutice, produse chimice folosite
în industria clorurii de polivinil, produse chimice
folosite la prevenirea efectelor dăunătoare ale
mediului asupra plantelor, produse chimice
folosite în piscicultură (altele decât produsele
farmaceutice), produse chimice folosite la
formarea puțurilor de apă, produse chimice
folosite în carburanți pentru motoare cu reacție,
produse chimice folosite la fabricarea hârtiei,
produse chimice folosite la tratarea ațelor,
produse chimice folosite la tratarea firelor
textile, produse chimice folosite la tratamentul
fluxurilor de deșeuri, produse chimice folosite
ca ingrediente în timpul procesului de fabricație,
produse chimice folosite ca produse auxiliare
la galvanoplastie, produse chimice folosite
în electrografie, produse chimice folosite în
procesele de placare cu nichel, produse
chimice folosite în industria electrică, produse
chimice folosite la filmele de protecție, produse
chimice folosite la placarea suprafețelor care
nu sunt conductoare cu metale, produse
chimice folosite la placarea metalului, produse
chimice folosite ca inhibitori din cauza gustului
acestora, produse chimice folosite ca repelenți
din cauza gustului acestora, produse chimice
folosite ca agenți de aversiune din cauza
gustului acestora, produse chimice folosite
în industria electronicelor, produse chimice
folosite în industria hârtiei, produse chimice
folosite la testele de imunologie (altele decât
cele de uz medical sau veterinar), produse
chimice folosite la băile de imersie (altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar),
produse chimice folosite în bazinele cu pești
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice folosite la fabricarea materiilor colorante,
produse chimice folosite în industrie, produse
chimice folosite la tratarea fibrelor textile (altele

decât cele pentru spălătorie), produse chimice
folosite în industria semiconductoarelor, produse
chimice folosite la îndepărtarea azbestului,
produse chimice folosite la îndepărtarea
vopselei, produse chimice folosite la umplerea
aerosolilor, produse chimice folosite la tratarea
metalului, produse chimice folosite la fabricarea
de cipuri semiconductoare, produse chimice
folosite ca agenți de aversiune din cauza
mirosului acestora, produse chimice folosite ca
repelenți din cauza mirosului acestora, produse
chimice folosite ca inhibitori din cauza mirosului
acestora, produse chimice folosite în acvarii
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice folosite la fabricarea de componente
electronice, produse chimice folosite la inițierea
întăririi vopselelor, produse chimice folosite
la tratarea hidrocarburilor lichide, produse
chimice folosite în procesele de extracție,
produse chimice folosite la obținerea reacțiilor
de polimerizare în lanț a acidului nucleic
(altele decât cele de uz medical și veterinar),
produse chimice folosite la tratarea suprafețelor
metalice, produse chimice folosite la fabricarea
betonului, produse chimice folosite la formarea
puțurilor de petrol, produse chimice folosite la
vizualizarea rezultatelor electroforezei, produse
chimice folosite la diazotipie, produse chimice
folosite la prevenirea condensării, produse
chimice folosite în industria petrolului, produse
chimice folosite la neutralizarea substanțelor
radioactive, produse chimice folosite la
forarea sondelor geotermale, produse chimice
folosite la prelucrarea cauciucului natural,
produse chimice folosite la fabricarea celulelor
solare, produse chimice folosite la prepararea
produselor capilare, produse chimice folosite la
multiplicarea numărului de acizi nucleici (altele
decât cele de uz medical și veterinar), produse
chimice folosite la formarea sondelor de gaz,
produse chimice împotriva înghețului, produse
chimice în formă lichidă folosite ca decapanți,
produse chimice în formă lichidă folosite ca
baie de luciu, produse chimice industriale
pentru indicarea încheierii unui proces de
sterilizare, produse chimice industriale folosite
la fabricarea de vopsele, produse chimice
industriale folosite la fabricarea de firnisuri,
produse chimice industriale folosite la fabricarea
de lacuri, produse chimice industriale utilizate
în fabricarea de conservanți, produse chimice
industriale folosite la fabricarea coloranților,
produse chimice industriale folosite la fabricarea
de mordanți, produse chimice industriale folosite
la tratarea apei de răcire în sistemele de
răcire cu recirculare, produse chimice organice
de uz industrial, produse chimice pe bază de
cobalt, produse chimice pe bază de nichel,
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produse chimice pe bază de cupru, produse
chimice pentru a neutraliza aliaje inoxidabile din
oțel, fier și metale de diverse culori, produse
chimice pentru absorbție, produse chimice
pentru acoperirea instrumentelor odontologice
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice pentru acvarii, produse chimice
pentru acvaforte, produse chimice pentru
acoperirea instrumentelor chirurgicale (altele
decât produsele farmaceutice), produse chimice
pentru acoperirea instrumentelor medicale
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice pentru accelerarea combustiei, produse
chimice pentru acoperirea instrumentelor
veterinare (altele decât produsele farmaceutice),
produse chimice pentru adăugare în lubrifianți
pentru descarbonizare, produse chimice pentru
adsorbție, produse chimice pentru călire folosite
la prelucrarea metalelor, produse chimice
pentru călire folosite la sudură, produse
chimice pentru colorarea emailurilor, produse
chimice pentru conservarea produselor în timpul
stocării, produse chimice pentru confecționarea
de plăci, produse chimice pentru combustie,
produse chimice pentru combaterea mălurii,
produse chimice pentru controlul poluării
mediului înconjurător, produse chimice pentru
curățat coșuri de fum, produse chimice pentru
decolorarea uleiurilor, produse chimice pentru
decontaminarea spațiilor contaminate, produse
chimice pentru decalaminarea motoarelor,
produse chimice pentru dizolvarea oxigenului
din apă, produse chimice pentru epurare,
produse chimice pentru fabricarea de adezivi,
produse chimice pentru fabricarea lianților,
produse chimice pentru fabricarea de straturi
de protecție, produse chimice pentru fabricarea
produselor de toaletă, produse chimice pentru
gravare, produse chimice pentru îmbunătățirea
rezistenței la coroziune, produse chimice pentru
impermeabilizare, produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
repararea acestora, produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
întărirea acestora, produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
protejarea acestora, produse chimice pentru
încleiere, produse chimice pentru întreținerea
cablurilor de polietilenă, produse chimice
pentru tratarea deșeurilor periculoase, produse
chimice pentru tratarea materialelor textile,
produse chimice pentru tratarea firelor textile,
produse chimice pentru tratarea de fire textile,
produse chimice pentru tipare offset, produse
chimice pentru straturi de suprafață pentru lcd,
produse chimice pentru prepararea vopselelor,
produse chimice pentru prepararea pigmenților,
produse chimice pentru prepararea produselor

mirositoare, produse chimice pentru prepararea
aromelor, produse chimice pentru prepararea
parfumurilor, produse chimice sub formă de
amplificatori pentru spumă, produse chimice
sub formă de aditivi pentru ciment, produse
chimice sub formă de lubrifianți solubili în apă,
produse chimice sub formă de amplificatori
ai capacității de spălare ale detergenților,
produse chimice utilizate în industria de
rafinare a petrolului, produse chimice utilizate
în industria petrochimică, produse chimice
utilizate în industria agrochimică, produse
chimice utilizate în cromatografie (altele
decât cele de uz medical și veterinar),
radiatoare (produse chimice pentru curățarea -
lor), săruri (produse chimice), schimbători de
ioni (produse chimice), sodiu (săruri de -)
(produse chimice), soluții de etanșare pentru
etanșarea motoarelor (produse chimice), soluții-
tampon (produse chimice), sticlă (produse
chimice contra mătuirii -ei), sticlă (produse
chimice pentru vopsirea -ei), substanțe anti-
gripare (produse chimice), substanțe chimice
destinate utilizării la dezvoltarea de produse
biotehnologice, substanțe chimice folosite la
fabricarea produselor de toaletă parfumate,
substanțe chimice folosite la fabricarea
produselor cosmetice parfumate, substanțe
chimice pentru fabricarea produselor insectifuge,
vanilină (produse chimice industriale), produse
chimice pentru stingerea incendiilor, produse
chimice ignifuge, etaloane de referință (produse
chimice) folosite în scopuri științifice, produse
chimice anorganice folosite în știință, produse
chimice de laborator pentru uz științific,
produse chimice pentru diagnosticare (în
domeniul științific), produse chimice utilizate
în domeniul științific, produse chimice pentru
fabricarea produselor cosmetice, substanțe
chimice destinate utilizării la fabricarea
produselor de cofetărie, aditivi de detergent
pentru lubrifianți, aditivi de detergent pentru
grăsimi, aditivi detergenți pentru combustibili,
aditivi detergenți pentru ulei de motor, celuloză
folosită la fabricarea detergenților, detergent
folosit la fabricarea șampoanelor pentru păr,
detergenți biodegradabili folosiți în procesele
de fabricare, detergenți cu proprietăți de
dezodorizare folosiți în procesele de fabricație,
detergenți cu proprietăți antibacteriene pentru
utilizare în procese de fabricație, detergenți cu
proprietăți dezinfectante utilizați în procesele de
fabricație, detergenți de uz industrial, detergenți
de uz industrial, folosiți în cadrul operațiilor
de fabricație, detergenți de uz industrial
utilizați în timpul fabricației, detergenți neionici
folosiți la procesele industriale, detergenți
pentru curățenie (ca parte a proceselor de
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fabricație), detergenți pentru sisteme de curățare
automată, folosiți ca parte a operațiilor de
producție, detergenți pentru uz industrial,
detergenți utilizați în procesele de fabricație,
enzime pentru industria detergenților, preparate
pe bază de enzime folosite în industria
detergenților, substanțe chimice folosite la
fabricarea detergenților parfumați, surfactanți
folosiți în compoziția detergenților, surfactanți
folosiți la fabricarea detergenților sintetici.
3. Culori (produse chimice de uz casnic pentru
redarea strălucirii -lor) (spălarea rufelor), culori
(produse chimice de uz casnic pentru redarea
strălucirii -lor) (spălarea rufelor), produse
chimice pentru spălarea rufelor, amoniac (alcalii
volatile) utilizat ca detergent, bile de spălat
rufe care conțin detergent de rufe, detergent
pentru spălare, detergent solid, cu eliberare în
timp, pentru țevi de evacuare, detergenți alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, detergenți, alții decât
cei folosiți în timpul proceselor de fabricație și
decât cei de uz medical, detergenți comerciali
de rufe, detergenți de rufe pentru curățare de
uz menajer, detergenți de uz casnic, detergenți
de uz menajer, detergenți ecologici de rufe,
detergenți fabricați din petrol, detergenți lichizi
pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru curățarea automobilelor, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți sub formă
de spumă, lavete impregnate cu detergent
pentru curățarea obiectivelor fotografice, pânză
îmbibată cu detergent, pentru curățat, produse
pentru intensificarea acțiunii detergenților,
săpun detergent, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, șervețele
umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, soluții de detergent pentru curățarea
articolelor de încălțăminte, soluții de detergent
nemedicinalepentru curățarea croselor de golf,
produse pentru curățenie și igienă personală.
5. Algicide (produse chimice pentru întreținerea
bazinelor de înot), mălură (produse chimice
pentru tratarea -ei), mană (produse chimice
pentru tratarea -ei), produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse chimice
pentru tratarea manei, șoareci (produse chimice
pentru distrugerea -lor), vie (produse chimice
pentru tratarea bolilor viței de -), detergenți
(detersivi) de uz medical, detergenți germicizi,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comert cu amanuntul si cu ridicata,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii
de administrare a afacerilor, consiliere în
domeniul marketingului pentru produse chimice,
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consultanță privind comercializarea de produse
chimice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru agricultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru horticultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru silvicultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățenie.

───────

(210) M 2021 01515
(151) 25/02/2021
(732) SC BAMBUS SRL, STRADA

CARAIMAN NR 14, JUDETUL
VASLUI, BARLAD, VASLUI,
ROMANIA

(540)
Secretul lui Bachus

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi spirtoase, alcool de mentă, alcool
din orez, bitter (lichioruri), băuturi alcoolice
carbonatate, cu excepţia berii, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, băuturi alcoolice pe bază
de trestie de zahăr, bauturi aperitiv, băuturi
slab alcoolizate, cocteiluri alcoolice, curagao,
hidromel (băutură alcoolice), înlocuitori de sake,
vin, jeleuri alcoolice, lichior de anason, lichior de
coacăze negre, lichior de ouă, alcoolic, lichioruri,
lichioruri care conţin cremă, lichioruri cremă,
lichioruri din plante, lichioruri pe bază de cafea,
Nira (băutură alcoolică pe bază de trestie din
zahăr), rachiu de pere, sake, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe cu alcool.

───────

(210) M 2021 01516
(151) 25/02/2021
(732) MILLENIUM PRO DESIGN

SRL, STR. SULFINEI NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

FIRST CLUB REWARDS FOR
THE ABSOLUTE TRAVELER

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
METALIC GOLD 876C), negru(Pantone
BLACK C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, portofele
electronice descărcabile.
35. Servicii de fidelizare, motivare și
recompensare a clienților, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
stimulare și fidelizare a consumatorilor în
scopuri comerciale, publicitare și promoționale,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin distribuirea de carduri de
discount şi vouchere, promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
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de promovare, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii ale altora prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit, promovarea de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de carduri de reduceri,
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin intermediul unui program de carduri
de loialitate, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
consultanță organizațională pentru programe
de loialitate pentru clienți, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate.
36. Servicii de plată cu portofel electronic
(e-wallet), emitere de vouchere de călătorie,
emitere de carduri cu valoare stocată destinate
utilizării ca bilete de călătorie electronice,
emitere de cupoane cadou preplătite, emitere
de carduri cadou preplătite, emitere de cupoane
de reducere, emitere de bonuri valorice ca și
recompensă pentru fidelitatea clienților, emitere
de certificate-cadou care pot fi schimbate în
produse sau servicii, emitere de bonuri valorice
ca parte a unui program pentru clienții membri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
check-in ale liniilor aeriene, servicii de îmbarcare
prioritară, de check-in, de rezervare de locuri și
de rezervări pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii de rezervare de bilete de
avion, furnizare de informații privind transportul
aerian, furnizare de informații cu privire la
orarele de zbor, planificare și rezervare de
zboruri, prin mijloace electronice, servicii de
rezervare și organizare a accesului în lounge-
uri (aeroport), servicii de rezervare a călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport.
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, rezervare de
cazare la hotel, servicii de catering, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță.

───────

(210) M 2021 01517
(151) 25/02/2021
(732) RUD INVEST CONSTRUCT SRL,

STR. TEODOR PANFILIE NR. 18,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
07712, ILFOV, ROMANIA

(540)
SOUNDPEATS

(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, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2021 01518
(151) 25/02/2021
(732) ROMVINTEC SRL, STR. ALECU

RUSSO NR.2-4, CAMIN VILA,
PARTER, CAMERA 7, JUDEȚUL
GALAȚI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

cuvinte

(531) Clasificare Viena:
11.03.02; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vin, băuturi
spirtoase, lichioruri, băuturi aperitiv, cockteiluri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de marketing, servicii de relații cu publicul,
publicarea de produse de imprimerie, şi în
format electronic, cu scop publicitar, servicii de
comparare a prețurilor, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, publicare de texte si alte materiale
publicitare, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul, in spatiu fizic si
online, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor 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, furnizarea de informaţii
comerciale prin intermediul unui site web.
38. Telecomunicaţii, furnizarea accesului la
informații pe internet, schimb electronic de
mesaje prin linii de chat, spații de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, furnizarea accesului la bazele de
date, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, servicii
de scriere pentru bloguri, altele decât cele
publicitare, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, redactarea de texte, altele
decât cele publicitare, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, publicare
multimedia, publicare de recenzii, publicare
de jurnale, publicare de buletine informative,
servicii de publicare on-line, publicarea de
materiale multimedia online, servicii de publicare
de text electronic, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
publicare de periodice electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate
prin intermediul bazelor de date sau prin
internet, publicarea de jurnale și bloguri
personale online, tehnoredactare computerizată
electronică (microeditare), furnizarea de
informații în materie de divertisment, servicii
de divertisment, organizare de evenimente
culturale, educationale si de divertisment,
organizare de concursuri și ceremonii de
premiere, servicii de paginare pentru alte scopuri
decât cel publicitar, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative si de divertisment.

───────
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(210) M 2021 01519
(151) 25/02/2021
(732) MIRCEA DINESCU, STR.

CONSTANTIN KIRITESCU NR.
15, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

POEZIE & DELICATEȚURI

(531) Clasificare Viena:
11.01.04; 20.01.03; 24.17.25; 27.05.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2021 01520
(151) 25/02/2021
(732) MILLENIUM PRO DESIGN

SRL, STR. SULFINEI NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

MILITARY SHOP ON DUTY
FOR DUTY FREE SHOPPING

(531) Clasificare Viena:
24.01.13; 01.01.02; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:bej (Pantone
3599C), verde (Pantone 7736C)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor
a produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole de acoperire a capului, echipament
și aparate pentru practicarea sporturilor,
echipament militar, arme, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerț cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 01521
(151) 25/02/2021
(732) SC DAVER AMBIENT SRL, STR.

G-RAL DRAGALINA NR. 13,
JUDETUL BRASOV, SACELE,
505600, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
DAVER

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

11. Instalații sanitare.
───────

(210) M 2021 01522
(151) 25/02/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ESSE BLACK
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Tutun, țigări/țigarete, țigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale prețioase), punguțe
de tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale prețioase), chibrituri, dispozitive de
curățat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale prețioase), foarfeci pentru țigări
de foi.

───────

(210) M 2021 01523
(151) 25/02/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
PINE BLACK

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

34. Tutun, țigări/țigarete, țigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale prețioase), punguțe
de tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale prețioase), chibrituri, dispozitive de
curățat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale prețioase), foarfeci pentru țigări
de foi.

───────

(210) M 2021 01524
(151) 25/02/2021
(732) FEDERATIA ROMANA DE

TENIS, STR. VASILE CONTA,
NR. 16, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
CAMPIONATUL

NATIONAL DE TENIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte pentru tenis,
articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbaţi, bandane, banderole pentru cap,
bentiţe antitranspirante, bentiţe antitranspirante
pentru cap, bentiţe de protecţie pentru
urechi, bentiţe şi manşete absorbante pentru
tenis, fuste de tenis, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, încălţăminte de sport,
încălţăminte pentru antrenament, încălţăminte
pentru alergare, încălţăminte pentru sport,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
jachete de antrenament, jachete de trening,
jachete din tricot, jachete sport, jambiere,
lenjerie de corp, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp sudorifugă, maiouri, maiouri
de alergare, maiouri cu mânecă lungă, maiouri
pentru sport, mănuşi (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni de antrenament, pantaloni de sport,
pantaloni de trening, pantaloni de trening cu
bandă elastică, pantaloni de trening scurţi,
pantaloni scurţi pentru sport, pijamale, pijamale
(numai din tricot), prosoape de baie din
material textil, şorturi pentru sport, şosete,
şosete antiperspirante, şosete cu călcâi întărit,
şosete cu talpă, şosete pentru sport, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme profesionale, uniforme
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şcolare, viziere de soare (articole care servesc
la acoperirea capului), viziere (articole de
îmbrăcăminte), stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâi pentru
încălţăminte, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru activități
de petrecere a timpului liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte formală de
seară, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru dormit, îmbrăcăminte
pentru copii, echipament sportiv. (articolele de
îmbrăcăminte)
28. Echipamente pentru sport, articole și
echipament de sport, stâlpi pentru tenis
(echipament sportiv), echipamente pentru
terenuri de joacă, genți adaptate special pentru
echipamente sport, rachete de tenis, tenis (fileuri
pentru -), mingi de tenis moi, mingi de tenis
(rigide), stâlpi verticali pentru tenis, fileuri și
stâlpi pentru tenis, prese pentru rachete de
tenis, huse pentru rachete de tenis, cutii pentru
mingi de tenis, plase de tenis de masă, corzi
pentru rachete de tenis, genți de tenis adaptate
pentru rachete, huse adaptate pentru rachete
de tenis, benzi pentru mânerele rachetelor de
tenis, rachete de tenis pe platformă (padel),
aparate pentru lansat mingile de tenis, fire
naturale pentru racordajul rachetelor de tenis,
plase pentru tenis pe platformă (paddle tennis),
benzi pentru înfășurarea mânerelor rachetelor
de tenis, amortizoare de vibrații pentru rachete
de tenis, căptușeli de protecție pentru stâlpi de
tenis, dispozitive pentru recuperarea mingilor de
tenis împrăștiate pe teren, tunuri de aruncat
mingi, mingi pentru jocuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), mese de tenis de masa, plase
de tenis, tunuri pentru mingile de tenis.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 25, 28 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare si reviste,
marketing pentru evenimente, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de publicitate în presă, pregătire de

publicații publicitare, servicii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, marketing promoțional, publicare de
materiale promoționale, dezvoltare de campanii
promoționale, management promoțional pentru
persoane celebre, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
managementul activităților de impresariat
artistic, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, servicii prestate
de o agenție de descoperire de talente
(managementul afacerilor pentru artiști),
managementul afacerilor sportivilor, promovare
de competiții și evenimente sportive,
administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, servicii de management pentru
sportivi de performanță, servicii de agenție
pentru promovarea personalităților sportive,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale, promovare
de evenimente speciale, servicii de promovare
și publicitate, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere, servicii
de administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
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vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, servicii de realizare de târguri
și expoziții virtuale online, servicii de comenzi
online.
41. Organizare de turnee de tenis, furnizare
de terenuri de tenis, divertisment de tipul
turneelor de tenis, furnizare de instalații pentru
terenuri de tenis, organizare, pregătire și
coordonare de meciuri de tenis, furnizare
de cursuri de tenis (instruire), servicii de
închiriere de rachete de tenis, închiriere de
echipament pentru tenis, închirierea de terenuri
de tenis, organizare de competiții (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare de evenimente
sportive și de competiții sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, arbitraj
sportiv, servicii de antrenamente (coaching)
sportive, servicii de antrenamente sportive,
activități sportive, educație sportivă, pregătire
sportivă, servicii sportive, organizarea turneelor
sportive, cronometrarea manifestărilor sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive
și competiții sportive, educație, divertisment
și sport, servicii pentru parcuri sportive,
organizarea de evenimente sportive, cursuri de
pregătire sportivă, coordonare de evenimente
sportive, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, furnizare de știri referitoare la
sport, furnizare de informații referitoare la
sport, organizare de competiții și evenimente
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de activități sportive sau
competiții, pregătire cu privire la activități
sportive, cursuri de pregătire în activități
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, organizare de activități sportive
și competiții, organizare de evenimente și
competiții sportive, informații cu privire la
educația sportivă, producție de evenimente
sportive pentru radio, producție de evenimente
sportive pentru filme, supervizare și arbitraj
în evenimente sportive, furnizare de instalații
sportive de antrenament, servicii de cluburi de
agrement cu instalații sportive, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, servicii

informative cu privire la sporturi, furnizare de
instalații pentru turnee sportive, organizare și
coordonare de evenimente sportive, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
activități de divertisment, sportive și culturale,
coordonare de evenimente sportive în direct,
furnizare de informații legate de sportivi,
furnizare de informații despre activități sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
servicii educative, de divertisment și sportive,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, servicii de informare în domeniul
sportului, organizare de evenimente sportive
și culturale comunitare, organizare de curse
sportive în jurul lumii, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, servicii de
furnizare de informații privind rezultate sportive,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente sportive, servicii de rezervare
de locuri pentru spectacole și evenimente
sportive, angajarea de personalități sportive
pentru evenimente (servicii de reprezentanță),
servicii de consultanță referitoare la organizarea
de manifestări sportive, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente sportive, furnizare de servicii de
vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale.

───────
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(210) M 2021 01525
(151) 25/02/2021
(732) DIRECT BEAUTY NETWORK

S.R.L, STR. POIANA CU ALUNI,
NR. 6, CAMERA NR. 1, BL. 17,
SC. 3, ET. 4, AP. 89, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

DIRECT.BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aplicație software descărcabile pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software și platforme digitale de telefonie,
aplicații software descărcabile, software pentru
planificare, software interactiv pentru afaceri,
software pentru comunicarea de date, software
pentru furnizori de soluții digitale, software
interactiv pentru baze de date, software de
calculator pentru căutarea de date, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
pentru managementul relațiilor cu clienții (crm),
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software care
permite furnizarea de informații prin rețele de
comunicare.

35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, promovarea comercială, servicii de
promovare, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, regruparea
în avantajul terţilor a produselor cosmetice,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire (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, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
produselor cosmetice, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la produselor cosmetice, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la produselor cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date.
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───────

(210) M 2021 01526
(151) 25/02/2021
(732) HOTEA IMPEX S.R.L.,

COM.SÂNMARTIN, BL.A1, AP.1,
JUDEŢ BIHOR, SAT BĂILE FELIX,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Tradiţii de la CASA
ROMÂNEASCĂ locul
în care te simţi acasă

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

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

───────

(210) M 2021 01527
(151) 25/02/2021
(732) MURESAN ALEXANDRU

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. I. L. CARAGIALE, NR. 4, AP.
35, JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430091, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

Geogra

(531) Clasificare Viena:
01.17.25; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 01528
(151) 25/02/2021
(732) ADRIAN BANGĂLĂ, STR.

COCORULUI NR.2, BL.216,
SC.A,AP.15, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMAN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PIZZA TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena:
08.07.04; 05.03.11; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, preparate mâncăruri
preparate, alimente semipreparate și gustări
sărate, ouă și produse din ouă, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte
din carne, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
cârnați, bacon, bratwurst, aripioare de pui
preparate, babicuri, bucăți de carne de pui,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, bucăți de curcan, ficat
preparat, fripturi, găluște (din carne), gustări
pe bază de carne, hamburgeri, jambon, jumări
de porc, paste de carne, pui preparat, vânat,
șuncă, pateuri din carne, produs tartinabil pe
bază de fructe de mare, produs tartinabil pe
bază de pește, aperitive congelate constând în
principal din fructe de mare, alimente refrigerate

din pește, caviar preparat, crab preparat,
friptură de pește, icre de pește, preparate,
icre de pește procesate, melci preparaţi, ton,
nu viu, somon, nu viu, produse din fructe de
mare, pește preparat, brânzeturi, unt, sosuri
de brânză, produse lactate tartinabile, lapte,
iaurt, frișcă, amestecuri de brânză, batoane de
brânză, ouă, grăsime de porumb, grăsimi pentru
gătit, grăsimi vegetale de uz alimentar, ulei
de porumb, ulei de rapiță comestibil, ulei de
susan, uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate,
tofu, varză preparată, umpluturi de fructe
pentru plăcinte, spanac (pregătit), sosuri pentru
gustări, soia (pregătită), semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, sarmale,
prune preparate, roșii, preparate, roșii în
conservă, produse din fructe uscate, produse
din legume preparate, portocale, preparate,
piureuri de fructe, piure de legume, nuci
comestibile, murături, morcovi preparaţi, găluște
de cartofi, mazăre preparată, masline umplute,
linte preparate, legume tăiate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de fructe,
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, jeleuri de fructe, fructe deshidratate,
fructe aromatizate, fructe conservate, fasole
preparată, deserturi pe bază de fructe, conserve
cu legume, conserve de fructe, chipsuri pe bază
de legume, cipsuri din fructe, alge comestibile,
arahide, boabe procesate, broccoli preparat,
burgeri din legume, caponata, cartofi, preparați,
chiftele de cartofi, chipsuri, chips-uri, creme
tartinabile pe bază de legume, cremă tartinabilă
din fructe, dulcețuri, fructe, gătite, gelatină,
gemuri, pastă de fructe, paste de legume, bullion
(fiertură), amestecuri pentru supe, concentrate
(bulion), fiertură (supe), supe, escamoles (larve
de furnici comestibile, preparate), alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, burtă de vită, carne preparată,
chiftele din pește, falafel, frigărui shish kebab,
frittata (omletă italiană), mâncăruri congelate
constând în principal din carne, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate pe bază de carne, omlete, salate
aperitiv, salate de legume, tocăni.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază de
tăieței, aperitive (tartine), baghete umplute, baozi
(chifle umplute), biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți de orez, blaturi de pizza, biscuiți umpluți
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cu brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, bulete din orez,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
din cereale, clătite, covrigei, empanada, aluat
umplut, enchilada (mâncare gătită cu specific
mexican), fajitas (fel de mâncare mexicană),
floricele de porumb, frigănele, crumble (produse
de patiserie), găluște de orez, gustări din
porumb, gustări pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri (sandvișuri), hot dog (sandvișuri),
lasagna, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, paella, pizza, plăcinte,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie din legume și carne, pufuleți de brânză,
quesadilla (preparat culinar mexican), quiche
(preparat culinar franțuzesc), produse snacks
preparate pe bază de porumb, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, sushi, tabbouleh (salată libaneză),
taco, tortillas, amestecuri condimentate, arome
alimentare, arome de fructe, altele decât
uleiurile esențiale, arome pentru prăjituri, arome
preparate din carne, arome pentru supe,
condimente, marinate, vanilie, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, sosuri,
sare, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, ketchup, muștar, piureuri de
legume (sosuri), batoane de cereale și batoane
energizante, bezele, biscuiți crocanți, brioșe
cu fructe, budinci, ciocolată, cozonaci, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, halva, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), înghețate
și dulciuri, lapte de pasăre, marțipan, pâine,
produse de brutărie, spume, tablete (dulciuri),
vată de zahăr, baghete, chifle, biscuiți, creme
de zahăr ars, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, fursecuri, napolitane,
patiserie, prăjiturele, tarte, sufleuri, produse de
patiserie care conțin fructe, bomboane, acadele,
batoane dulci, caramel, dulciuri, praline, jeleuri,
batoane de cereale, gustări pe bază de orez,
glazuri dulci și umpluturi, miere, siropuri și
melasă, zahăr, glazură, batoane de înghețată,
amestecuri de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată, parfeuri, șerbet, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, băuturi frapate, cacao,
cafea, ceai, esență de cafea, esențe de ceai,
extracte de cafea, extracte de ceai, pliculețe de
ceai, preparate pe bază de cacao, preparate
pentru băuturi cu ciocolată, aluaturi și amestecuri
din acestea, cereale, drojdie și agenți de dospire,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
fidea, paste umplute, paste alimentare făinoase,
paste alimentare proaspete, ravioli, cereale

pentru micul dejun, terci și griș, făină, alimente
preparate din porumb, alimente preparate din
ovăz, alimente preparate din cereale, orez, sago,
amestecuri de orez, amestecuri de făină, müsli,
cereale pentru mic dejun cald, drojdie, aluat,
aluat de pâine, amestecuri de aluat, amestecuri
de pizza, amestecuri de patiserie, amestecuri
gata pregătite pentru copt, amestecuri pentru
pâine, biscotti, biscuiți micști, chou à la crème,
paste alimentare (aluaturi), pateuri de foietaj,
pateuri (patiserie), prăjituri, torturi.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, afișaj, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate
online, publicitate, servicii de promovare, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de relații cu
publicul, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, servicii de achiziții, servicii
de comenzi online, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iaurturi înghețate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
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alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vânzarea de cutii de alimente pe
bază de abonament, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii
oferite de hanuri turistice, servicii oferite de
baruri, baruri de cocteiluri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, servicii de decorare
de alimente, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
preparare de mâncăruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),

servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale
de alimentație, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de baruri cu narghilea, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de cantină,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi), servicii de cluburi
de băut private, servicii de gătit, servicii de
local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurant washoku,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante care servesc tempura, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
în gogoșării, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
băuturi alcoolice, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de catering, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii de catering, servicii de fast
food la pachet, servicii de catering specializate
în tăierea jambonului la târguri, degustări și
evenimente publice, servicii de restaurante fast-
food, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru spitale, serviciu de
catering pentru instituții, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant.

───────
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(210) M 2021 01529
(151) 25/02/2021
(732) ADRIAN BANGĂLĂ, STR.

COCORULUI NR.2, BL.216,
SC.A,AP.15, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMAN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DONER PIZZA TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena:
08.07.25; 26.11.06; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, preparate mâncăruri
preparate, alimente semipreparate și gustări
sărate, ouă și produse din ouă, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte
din carne, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
cârnați, bacon, bratwurst, aripioare de pui
preparate, babicuri, bucăți de carne de pui,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, bucăți de curcan, ficat
preparat, fripturi, găluște (din carne), gustări
pe bază de carne, hamburgeri, jambon, jumări
de porc, paste de carne, pui preparat, vânat,
șuncă, pateuri din carne, produs tartinabil pe
bază de fructe de mare, produs tartinabil pe
bază de pește, aperitive congelate constând în

principal din fructe de mare, alimente refrigerate
din pește, caviar preparat, crab preparat,
friptură de pește, icre de pește, preparate,
icre de pește procesate, melci preparaţi, ton,
nu viu, somon, nu viu, produse din fructe de
mare, pește preparat, brânzeturi, unt, sosuri
de brânză, produse lactate tartinabile, lapte,
iaurt, frișcă, amestecuri de brânză, batoane de
brânză, ouă, grăsime de porumb, grăsimi pentru
gătit, grăsimi vegetale de uz alimentar, ulei
de porumb, ulei de rapiță comestibil, ulei de
susan, uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate,
tofu, varză preparată, umpluturi de fructe
pentru plăcinte, spanac (pregătit), sosuri pentru
gustări, soia (pregătită), semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, sarmale,
prune preparate, roșii, preparate, roșii în
conservă, produse din fructe uscate, produse
din legume preparate, portocale, preparate,
piureuri de fructe, piure de legume, nuci
comestibile, murături, morcovi preparaţi, găluște
de cartofi, mazăre preparată, masline umplute,
linte preparate, legume tăiate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de fructe,
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, jeleuri de fructe, fructe deshidratate,
fructe aromatizate, fructe conservate, fasole
preparată, deserturi pe bază de fructe, conserve
cu legume, conserve de fructe, chipsuri pe bază
de legume, cipsuri din fructe, alge comestibile,
arahide, boabe procesate, broccoli preparat,
burgeri din legume, caponata, cartofi, preparați,
chiftele de cartofi, chipsuri, chips-uri, creme
tartinabile pe bază de legume, cremă tartinabilă
din fructe, dulcețuri, fructe, gătite, gelatină,
gemuri, pastă de fructe, paste de legume, bullion
(fiertură), amestecuri pentru supe, concentrate
(bulion), fiertură (supe), supe, escamoles (larve
de furnici comestibile, preparate), alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, burtă de vită, carne preparată,
chiftele din pește, falafel, frigărui shish kebab,
frittata (omletă italiană), mâncăruri congelate
constând în principal din carne, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate pe bază de carne, omlete, salate
aperitiv, salate de legume, tocăni.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază de
tăieței, aperitive (tartine), baghete umplute, baozi
(chifle umplute), biluțe de brânză (snackuri),
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biscuiți de orez, blaturi de pizza, biscuiți umpluți
cu brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, bulete din orez,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
din cereale, clătite, covrigei, empanada, aluat
umplut, enchilada (mâncare gătită cu specific
mexican), fajitas (fel de mâncare mexicană),
floricele de porumb, frigănele, crumble (produse
de patiserie), găluște de orez, gustări din
porumb, gustări pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri (sandvișuri), hot dog (sandvișuri),
lasagna, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, paella, pizza, plăcinte,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie din legume și carne, pufuleți de brânză,
quesadilla (preparat culinar mexican), quiche
(preparat culinar franțuzesc), produse snacks
preparate pe bază de porumb, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, sushi, tabbouleh (salată libaneză),
taco, tortillas, amestecuri condimentate, arome
alimentare, arome de fructe, altele decât
uleiurile esențiale, arome pentru prăjituri, arome
preparate din carne, arome pentru supe,
condimente, marinate, vanilie, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, sosuri,
sare, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, ketchup, muștar, piureuri de
legume (sosuri), batoane de cereale și batoane
energizante, bezele, biscuiți crocanți, brioșe
cu fructe, budinci, ciocolată, cozonaci, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, halva, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), înghețate
și dulciuri, lapte de pasăre, marțipan, pâine,
produse de brutărie, spume, tablete (dulciuri),
vată de zahăr, baghete, chifle, biscuiți, creme
de zahăr ars, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, fursecuri, napolitane,
patiserie, prăjiturele, tarte, sufleuri, produse de
patiserie care conțin fructe, bomboane, acadele,
batoane dulci, caramel, dulciuri, praline, jeleuri,
batoane de cereale, gustări pe bază de orez,
glazuri dulci și umpluturi, miere, siropuri și
melasă, zahăr, glazură, batoane de înghețată,
amestecuri de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată, parfeuri, șerbet, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, băuturi frapate, cacao,
cafea, ceai, esență de cafea, esențe de ceai,
extracte de cafea, extracte de ceai, pliculețe de
ceai, preparate pe bază de cacao, preparate
pentru băuturi cu ciocolată, aluaturi și amestecuri
din acestea, cereale, drojdie și agenți de dospire,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
fidea, paste umplute, paste alimentare făinoase,

paste alimentare proaspete, ravioli, cereale
pentru micul dejun, terci și griș, făină, alimente
preparate din porumb, alimente preparate din
ovăz, alimente preparate din cereale, orez, sago,
amestecuri de orez, amestecuri de făină, müsli,
cereale pentru mic dejun cald, drojdie, aluat,
aluat de pâine, amestecuri de aluat, amestecuri
de pizza, amestecuri de patiserie, amestecuri
gata pregătite pentru copt, amestecuri pentru
pâine, biscotti, biscuiți micști, chou à la crème,
paste alimentare (aluaturi), pateuri de foietaj,
pateuri (patiserie), prăjituri, torturi.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, afișaj, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate
online, publicitate, servicii de promovare, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de relații cu
publicul, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, servicii de achiziții, servicii
de comenzi online, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iaurturi înghețate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
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servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vânzarea de cutii de alimente pe
bază de abonament, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii
oferite de hanuri turistice, servicii oferite de
baruri, baruri de cocteiluri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, servicii de decorare
de alimente, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
preparare de mâncăruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante de delicatese,

servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale
de alimentație, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de baruri cu narghilea, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de cantină,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi), servicii de cluburi
de băut private, servicii de gătit, servicii de
local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurant washoku,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante care servesc tempura, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
în gogoșării, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
băuturi alcoolice, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de catering, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii de catering, servicii de fast
food la pachet, servicii de catering specializate
în tăierea jambonului la târguri, degustări și
evenimente publice, servicii de restaurante fast-
food, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru spitale, serviciu de
catering pentru instituții, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant.
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