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Cereri Mărci publicate în 13/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 06446 06/09/2021 SORINA - DANIELA BLAJ CRYSTAL DENTAL CLINIC
smile your way

3 M 2021 06448 06/09/2021 ALEXANDRA MUNTEANU Alma Lewtom

4 M 2021 06450 06/09/2021 I.I. APOSTU VIOREL Viomar Trans

5 M 2021 06451 06/09/2021 STANESCU N.VASILE PFA ClassCase handmade

6 M 2021 06453 06/09/2021 SC ALFA SECURITY SERVICE
SRL

ALFA SECURITY SERVICE

7 M 2021 06454 06/09/2021 ANTENA TV GROUP SA iROAST

8 M 2021 06455 06/09/2021 ANTENA TV GROUP REVELIONUL STARURILOR

9 M 2021 06456 06/09/2021 NUCA VALENTIN FLORIN BECLEDURI.RO MAGAZINUL
TAU DE INCREDERE

10 M 2021 06458 06/09/2021 FRONT PIZZA La Hasan GOURMET

11 M 2021 06459 06/09/2021 AMERICAN BITE ARTISANAL DONUT Studio
PASTRY

12 M 2021 06460 06/09/2021 MAZLOUM AHMAD DSP PROFESSIONAL

13 M 2021 06461 06/09/2021 PRECURSOR SRL NEW EDU

14 M 2021 06462 06/09/2021 COSMIN-ALEXANDRU BĂNICĂ Gentissimo SOLO PER ME

15 M 2021 06463 06/09/2021 ARTIS DERM S.R.L. VISTA

16 M 2021 06464 06/09/2021 TRANSALKIM RO SRL T TRANSALKIM RO ROADS
HAVE NO LIMIT

17 M 2021 06465 06/09/2021 ANTENA TV GROUP SA SHOW ȘI-AȘA

18 M 2021 06467 06/09/2021 ARA ART DENT STUDIO S.R.L. kara smile clinică stomatologică

19 M 2021 06468 06/09/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

SISTEMIO

20 M 2021 06469 06/09/2021 ANTENA TV GROUP ALPHA KIDS

21 M 2021 06470 06/09/2021 SC RO COM INTERNATIONAL
S.A.

STRĂBUN secretul unor
generatii

22 M 2021 06471 06/09/2021 COMPANIA DE APA ARAD S.A COMPANIA DE APĂ ARAD SA
ARAD CAA 1896

23 M 2021 06472 06/09/2021 DEVEO MEDIA SRL FRAM

24 M 2021 06473 06/09/2021 SMART FOOD DELIVERY SRL Plăcintescu Tata' plăcintelor

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06314 30/08/2021     SC SAINT IDAH SRL SAINT IDAH
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 06474 06/09/2021 LEMN IN DAR PERSONALIZARI

SRL
lemnindar

26 M 2021 06475 06/09/2021 VOLUBILEM AUTO SRL MOBILAUTO

27 M 2021 06476 06/09/2021 SAVORY WORLD LTD. MAESTRUL SNACKURILOR
INCREDIBLE

28 M 2021 06477 06/09/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

DISCREET SKIN LOVE

29 M 2021 06478 06/09/2021 ESSENTIAL FOODS SRL EXTRAVEGANZA
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VRANCEI NR. 16, JUDEŢ
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR.
15, BL.E4 , AP.54, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
SAINT IDAH

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

3. Preparate pentru albit si alte substanțe pentru
spalat, preparate pentru curatare lustruire,
degresare si șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice lotiuni pentru par,
produse pentru ingrijirea dinților.
5. Produse farmaceutice și veterinare produse
igienice pentru medicina, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor daunatoare fungicide, ierbicide.
8. Scule și instrumente de mana acționate
manual, cutite. furculițe și linguri arme albe,
aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cintarire, de măsurare, de semnalizare
de control (verificare), de siguranța
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru inregistrarea,
transmiterea reproducerea sunetului sau
imaginilor: suporți de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate și
mecanisme pentru aparate cu preplata: case
inregistratoare. mașini de calculat echipamente
pentru tratarea informației și calculatoare,
extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, matenal de
sutura.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
instalații sanitare.

21. Ustensile și recipienti pentru menaj sau
bucătărie ( nici din materiale prețioase nici
placate), piepteni și bureți, perii ( cu excepția
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curatare, bureți metalici, sticla bruta
sau semiprelucrata (cu excepția sticlei de
construcție), sticlărie, porțelan și faianța.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastica și de
sport, deocratiuni ( ornamente ) pentru pomul de
Crăciun.
35. Publicitate, conducerea si adminstrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2021 06446
(151) 06/09/2021
(732) SORINA - DANIELA BLAJ, STR.

CEZAR BOLLIAC NR. 45, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CRYSTAL DENTAL
CLINIC smile your way

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.10

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară.

───────

(210) M 2021 06314
(151) 30/08/2021
(732) SC SAINT IDAH SRL, STR.
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(210) M 2021 06448
(151) 06/09/2021
(732) ALEXANDRA MUNTEANU, BLD.

GEORGE ENESCU NR. 5, BL.
E4, SC. A, ET. 1, AP. 6, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Alma Lewtom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.03.02

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

9. Cărți electronice descărcabile, cărți audio,
cărți digitale pentru descărcare de pe internet,
cărți înregistrate pe disc, cărți înregistrate pe
bandă.
16. Picturi, reproduceri de picturi, pensule de
pictat, pânze pentru pictură, palete pentru pictori,
seturi de pictură pentru artiști, truse de pictură
pentru arte plastice și lucru manual, cărți de
pictură, lucrări de caligrafie, reproduceri de artă
grafică, cărți cu artă grafică, materiale pentru
artiști plastici.

───────

(210) M 2021 06450
(151) 06/09/2021
(732) I.I. APOSTU VIOREL, STR.

CAZARMII NR. 1, JUDETUL
BRASOV, COMUNA SANPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Viomar Trans

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

39. Servicii de transport de mărfuri, servicii
de transport de agregate, servicii de transport
piatra, servicii de transport nisip, servicii de
transport pamant vegetal.

───────

(210) M 2021 06451
(151) 06/09/2021
(732) STANESCU N.VASILE PFA, AL.

BUCSENESTI NR. 3, BL. E11, AP.
47, ET. 9, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ClassCase handmade

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.09.05

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

clase:
15. Cutii pentru instrumente muzicale.

───────
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(210) M 2021 06453
(151) 06/09/2021
(732) SC ALFA SECURITY SERVICE

SRL, STR. STEFAN CEL MARE
NR. 115, CAMERA 9, ET. 1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

ALFA SECURITY SERVICE

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.04; 26.11.03; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru

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

45. Servicii de securitate pentru producerea
bunurilor materiale şi persoanelor.

───────

(210) M 2021 06454
(151) 06/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
iROAST

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică

digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
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televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de

emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
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televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 06455
(151) 06/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A, ZONA
2, SECTOR 1, BUCUCREŞTI,
ROMANIA

(540)
REVELIONUL STARURILOR

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate

pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
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publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de

difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (IPTV), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea
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de concursuri televizate, organizarea de
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 06456
(151) 06/09/2021
(732) NUCA VALENTIN FLORIN, STR.

VITEJILOR NR. 8, BL.SC.12, ET.
3, AP. 12, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

BECLEDURI.RO MAGAZINUL
TAU DE INCREDERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 13.01.17; 13.01.25

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

11. Becuri cu LED pentru automobile, becuri de
iluminat, becuri pentru proiectoare.
35. Administrarea vânzărilor, servicii de agenţii
de import-export, servicii de vânzare cu
amănuntul, referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile.

───────

(210) M 2021 06458
(151) 06/09/2021
(732) FRONT PIZZA, STR. MĂRĂŞEŞTI

NR. 24, AP. 2, JUD. ARAD, ARAD,
310032, ARAD, ROMANIA

(540)

La Hasan GOURMET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.02; 11.01.04;
26.11.01; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis

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

30. Pizza proaspătă.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante fast-food.

───────
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(210) M 2021 06459
(151) 06/09/2021
(732) AMERICAN BITE, C-LEA

CĂLĂRAȘILOR NR. 311, BL. 71,
SC. 3, ET. 2, AP. 79, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

ARTISANAL DONUT
Studio PASTRY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.07;
08.01.25

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

30. Amestecuri pentru prajituri, chifle cu cremă,
deserturi preparate (produse de patiserie),
ecleruri, fursecuri, gogoși, gogoși cu umplutură,
gogoși glazurate, gogoși cu gaură în mijloc,
gustări de tip tort de fructe, madlene, înveliș
pentru rulouri de primăvară, pateuri (patiserie),
plăcinte, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri din
ovăz pentru consum uman, prăjitură cu migdale,
prăjitură de malț, prăjitură din ciocolată neagră
preparată din chec de ciocolată, prăjitură învelită
în ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
făină, pricomigdale cu nucă de cocos, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie conținând creme, produse

de patiserie cu migdale, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie pe bază de
portocale, prăjituri mici cu ciocolată, profiteroluri,
tarte, tarte glazurate, tort cu caramel, vafe din
ciocolată, amestecuri instante pentru gogoși,
gogoși din mălai (almojábana).
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata şi
servicii de vânzare online în legătură cu:
amestecuri pentru prajituri, chifle cu cremă,
deserturi preparate (produse de patiserie),
ecleruri, fursecuri, gogoși, gogoși cu umplutură,
gogoși glazurate, gogoși cu gaură în mijloc,
gustări de tip tort de fructe, madlene, înveliș
pentru rulouri de primăvară, pateuri (patiserie),
plăcinte, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip
acadea, prăjituri caramelizate din orez expandat,
prăjituri chinezești (tradiționale pentru festivalul
lunii), prăjituri cu blat pufos congelate, prăjituri
cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu migdale,
prăjituri din aluat prăjit (karintoh), prăjituri din
ovăz pentru consum uman, prăjitură cu migdale,
prăjitură de malț, prăjitură din ciocolată neagră
preparată din chec de ciocolată, prăjitură învelită
în ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
făină, pricomigdale cu nucă de cocos, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu migdale, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie pe bază de
portocale, prăjituri mici cu ciocolată, profiteroluri,
tarte, tarte glazurate, tort cu caramel, vafe din
ciocolată, amestecuri instante pentru gogoși,
gogoși din mălai (almojábana).

───────

(210) M 2021 06460
(151) 06/09/2021
(732) MAZLOUM AHMAD, SOS.

COLENTINA, NR. 20 BL 9B SC. C
AP. 119, SECTOR 2, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)
DSP PROFESSIONAL

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

7. Storcătoare electrice de uz casnic pentru
fructe, malaxoare, mașini de tăiat pâine, mașini
de tocat carne, teluri electrice pentru uz casnic,
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mașini electrice de bucătărie, râșnițe de cafea,
cu excepția celor manuale.
8. Mașini de tuns, mașini de tuns electrice,
aparate electrice de tuns barba, aparate electrice
pentru tuns părul, mașini de tuns (manuale),
instrumente manuale de tuns, mașini de tuns
barba, mașini de tuns pentru animale, aparate
neelectrice de tuns barba, trimmere neelectrice
de tuns sprâncene, aparate electrice pentru
tuns (instrumente manuale), mașini de tuns
(unelte acționate manual), mașini de tuns părul
acționate manual, mașini de tuns părul, electrice
și neelectrice, aparate electrice de tuns părul
din urechi, aparate electrice de tuns părul din
nas, foarfece electric de tuns pentru animale
(instrument manual), mașini de tuns pentru
animale (unelte de mână), aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, mașini de tuns electrice
de uz personal (acționate manual), aparate de
tuns părul, electrice și acționate cu baterii.
11. Uscătoare de păr, uscătoare de rufe
electrice, prăjitoare de pâine, cazane electrice,
radiatoare electrice, sterilizatoare de apă,
aparate de cafea electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, mașini de coacere
pâine, aparate pentru uscat fructele.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06461
(151) 06/09/2021
(732) PRECURSOR SRL, STRADA

AJUSTORULUI NR. 4, CAMERA
NR. 2, BLOC C4, ET. 2, AP.
13, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

NEW EDU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.05; 01.05.03

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
educație, divertisment și sport, administrarea
serviciilor educaționale, analiza rezultatelor și
datelor testelor cu caracter educativ pentru
terți, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
educative, consultanță profesională referitoare la
educație, coordonare de cursuri, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel de învățământ
secundar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel de învățământ primar,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, coordonare de evenimente educative,
cursuri de reactualizare a cunoștințelor pentru
examenele de stat, cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), cursuri școlare pentru
pregătirea examenelor, educație, informații în
materie de educație, educație și instruire,
elaborare de cursuri de instruire și de examene,
elaborare de materiale educative, evaluări
didactice pentru combaterea dificultăților de
învățare, furnizare de cursuri educaționale,
furnizare de demonstrații educative, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de instalații pentru examinări în domeniul
educativ, furnizare de instalații pentru meditații,
furnizare de instalații privind învățământul,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de
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pe internet care pot fi consultate, închiriere
de cărți, închiriere de cărți audio, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, închiriere de materiale educative,
închiriere de materiale educative înregistrate,
închiriere de materiale și aparatură didactică,
închirierea de materiale educaționale, informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
informații privind examenele pedagogice,
instruire, învățământ, teste educative, servicii
educaționale și de predare, servicii educative
online prin baze de date informatice, internet
sau extranet, servicii de predare asistate pe
calculator, servicii de învățământ primar, servicii
de învățământ liceal, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
consultanță în domeniul educației, seminarii
educative, producție de rapoarte privind
învățământul, organizarea și conducerea de
conferințe și seminarii, organizare și coordonare
de demonstrații cu scop educativ, organizare
și coordonare de cursuri educaționale,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizarea de activități educative
destinate studenților, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
seminarii educaționale, organizare de seminarii,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, organizare de cursuri prin metode
de învățare programată, organizare de cursuri
prin metode de educație deschisă, organizare
de prezentări cu scopuri educative, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu
scop cultural, educaţional şi de divertisment,
organizare de cursuri.

───────

(210) M 2021 06462
(151) 06/09/2021
(732) COSMIN-ALEXANDRU BĂNICĂ,

STR. AMURGULUI, NR. 47, BL.
2, ET. 1, AP. 22, JUD ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Gentissimo SOLO PER ME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 10.03.13; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a genți, genți
sportive, genți casual, genți servietă, genți de
mână, genți de pânză, genți de seară, genți
de călătorie, genți de umăr, genți din blană
sintetică, poșete mici (genți de mână), genți
din imitatie de piele, genți și portofele din piele
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la genți, genți
sportive, genți casual, genți servietă, genți de
mână, genți de pânză, genți de seară, genți
de călătorie, genți de umăr, genți din blană
sintetică, poșete mici (genți de mână), genți din
imitatie de piele, genți și portofele din piele,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la genți, genți sportive, genți
casual, genți servietă, genți de mână, genți
de pânză, genți de seară, genți de călătorie,
genți de umăr, genți din blană sintetică, poșete
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mici (genți de mână), genți din imitatie de
piele, genți și portofele din piele, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la genți, genți
sportive, genți casual, genți servietă, genți de
mână, genți de pânză, genți de seară, genți
de călătorie, genți de umăr, genți din blană
sintetică, poșete mici (genți de mână), genți
din imitatie de piele, genți și portofele din
piele, reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu genți, genți sportive, genți
casual, genți servietă, genți de mână, genți de
pânză, genți de seară, genți de călătorie, genți
de umăr, genți din blană sintetică, poșete mici
(genți de mână), genți din imitatie de piele, genți
și portofele din piele, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la genți, genți sportive, genți casual, genți
servietă, genți de mână, genți de pânză, genți
de seară, genți de călătorie, genți de umăr, genți
din blană sintetică, poșete mici (genți de mână),
genți din imitatie de piele, genți și portofele din
piele, servicii de informatii comerciale furnizate
online prin internet sau o retea globala de
calculatoare, cu privire lagenți, genți sportive,
genți casual, genți servietă, genți de mână, genți
de pânză, genți de seară, genți de călătorie, genți
de umăr, genți din blană sintetică, poșete mici
(genți de mână), genți din imitatie de piele, genți
și portofele din piele.

───────

(210) M 2021 06463
(151) 06/09/2021
(732) ARTIS DERM S.R.L., STR.

ANATOLE FRANCE, NR. 18,
CORP A, AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

VISTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale, consultații medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, efectuarea
examenelor medicale (screening), furnizare
de servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale, servicii de analize medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de examinări
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale și de sănătate, servicii medicale
de evaluare a sănătății, servicii medicale pentru
tratamentul afecțiunilor corpului omenesc,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, realizare de analize medicale
pentru factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
servicii de imagistică medicală, servicii de
radiologie şi imagistică, servicii de radiografie
şi ecografie, servicii de mamografie, servicii
de realizare a computer tomografii, servicii de
realizare a testelor de osteodensiometrie, servicii
de evaluare medicală.

───────
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(210) M 2021 06464
(151) 06/09/2021
(732) TRANSALKIM RO SRL, STRADA

HUSI, NR 4, BLOC B35, ETAJ
1, SCARA 3, APARTAMENT 40,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 041483,
ROMANIA

(540)

T TRANSALKIM RO
ROADS HAVE NO LIMIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru(HEX
#0000cd), galben (HEX #fadd44)

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

37. Servicii de construcții.
39. Transport.

───────

(210) M 2021 06465
(151) 06/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SHOW ȘI-AȘA

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri

descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite)
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
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materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,

difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
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de divertisment cu dansatori, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 06467
(151) 06/09/2021
(732) ARA ART DENT STUDIO S.R.L.,

STR. LONDRA NR.21, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

kara smile clinică
stomatologică

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (Ral 1036)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2021 06468
(151) 06/09/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)
SISTEMIO

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

1. Preparate pentru tratarea și protejarea
semințelor.
5. Fungicide.

───────

(210) M 2021 06469
(151) 06/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, BUCURESTI/1, ROMANIA

(540)
ALPHA KIDS

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator inregistrate sau
descarcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
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de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și

promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
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și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
altele decat cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,

divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 06470
(151) 06/09/2021
(732) SC RO COM INTERNATIONAL

S.A., STR. DUMBRAVEI NR.4,
JUDETUL NEAMT, PIATRA NEAMT,
610202, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

STRĂBUN secretul
unor generatii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.11.12

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 48-16
C), negru (Pantone Black C)

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 06471
(151) 06/09/2021
(732) COMPANIA DE APA ARAD S.A,

STR. SABIN DRAGOI NR.2-4,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

COMPANIA DE APĂ ARAD
SA ARAD CAA 1896

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.07.01; 27.07.02;
26.01.03; 26.11.08

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3590 C) (Pantone 298 C), negru
(Pantone 6 C)

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

39. Servicii de transport al persoanelor,
animalelor sau bunurilor dintr-un loc in altul (pe
cale ferata, pe sosea, pe apa, prin aer sau prin
conducte), servicii legate in mod necesar de un
astfel de transport, depozitarea bunurilor in orice
fel de instalatie de depozitare, depozite sau alte
tipuri de cladire pentru pastrarea sau protejarea
acesora, distributia de energie si electricitate,
distributia si furnizarea de apa.

───────

(210) M 2021 06472
(151) 06/09/2021
(732) DEVEO MEDIA SRL, STR. TRAIAN

NR.9, AP.20, JUDETUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400040, CLUJ,
ROMANIA

(540)
FRAM

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

25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte), combinezoare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
tricoturi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru cicliști, articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, șepci (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), mănuși (articole
de îmbrăcăminte), scutece tip chilot
(îmbrăcăminte), mănuși fără degete
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
impermeabile.

───────

(210) M 2021 06473
(151) 06/09/2021
(732) SMART FOOD DELIVERY SRL,

STR. NR. 146, JUDEŢ BIHOR,
VÂRCIOROG, BIHOR, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2,
JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Plăcintescu Tata' plăcintelor

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Plăcinte, plăcinte gătite, plăcinte proaspete,
plăcinte cu legume, plăcinte cu măr, plăcinte
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dulci sau sărate, clătite, clătite sărate, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie.
35. Publicitate, servicii de comert en-gros si
en detail cu produse de patiserie si cofetarie
in magazine specializate si prin comenzi
online, închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, marketing, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de standuri de vânzare,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, servicii de publicitate, marketing și
promovare, agenții de import-export, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, 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 ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site.
43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, sculptură în alimente, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de buffet
pentru gustări (snack-bar), decorare de alimente,
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 06474
(151) 06/09/2021
(732) LEMN IN DAR PERSONALIZARI

SRL, STR. PROF. AUREL DECEI,
NR. 2, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

lemnindar

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
09.01.10

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

clase:
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, agende, abțibilduri
(decalcomanii), albume foto și albume pentru
colecționari, agende de buzunar, agende de
birou, rame pentru fotografii, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, semne de carte, desene
grafice, gravuri, gravuri și reproduceri ale
acestora, portrete sub formă de desene, portrete
sub formă de picturi, reproduceri de picturi,
reproduceri grafice, clasoare pentru timbre, cărți,
felicitări, caiete, caiete cu spirală, cărți legate cu
spirală, hârtie și carton, stilouri de gravură.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, papioane.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, jucării, jocuri și articole de
joacă, articole și echipament de sport, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
de jucărie, aparate de fotografiat de jucărie
(care nu fac fotografii), aparate de joacă pentru
interior pentru copii, mobilier de jucărie, machete
de vehicule de jucărie, kituri pentru machete
de jucărie, kituri pentru jocuri de construcții,
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elemente de construcții (jucării), machete de
clădiri (jucării), figurine de jucărie, modele
de figurine, jucării adaptate pentru activități
educative.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online în scop
comercial, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă, figurine și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele, genți, rucsacuri, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu articole de bucătărie și recipiente, articole
de grădinărit, articole pentru animale, statui,
figurine, ornamente de decoratiuni, plăci și
obiecte de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu rame din lemn
pentru fotografii, jucării, decorațiuni de crăciun,
semne de carte, agende, suporturi de pahare,
felicitari din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, papioane și cravate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, jucării și articole de joacă,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu brelocuri, insigne și
sabloane, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu mobilă și mobilier.
40. Servicii de tâmplărie la comanda,
sculptură în lemn, prelucrare mobilier,
înrămare pentru tablouri, înrămarea fotografiilor,
gravarea șabloanelor, imprimare personalizată
a denumirilor și logotipurilor de firme, de
uz publicitar și promoțional, pe produsele
altor persoane, fabricare la comandă de
sculpturi, lucrări în lemn, tăierea și prelucrarea
lemnului, asamblare de produse pentru terți,
servicii de reproducere în 3d, imprimare
și developare fotografică și cinematografică,
colorare, conservarea lemnului, vopsire, uscarea

la cuptor a lemnului, fabricare la comandă de
mobilier.

───────

(210) M 2021 06475
(151) 06/09/2021
(732) VOLUBILEM AUTO SRL,

STR.BOBÎLNA, NR.20, AP.38,
JUDEŢ MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDEŢ MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

MOBILAUTO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 15.07.21; 02.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
negru, rosu

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

37. Vulcanizarea pneurilor (reparație), pneuri
(vulcanizarea -lor) (reparații), vulcanizare de
anvelope de automobil (reparații), reparații
de automobile, reparații de mașini, reparații
de utilaje, reparații de roți, reparații de
parbrize, reparații de caroserie, reparații de
tapițerie, reparații de alarme antifurt, organizarea
reparației autovehiculelor terestre, întreținere și
reparații de motoare, intermediere de reparații
de vehicule, întreținere și reparații de vehicule,
inspecția vehiculelor înainte de reparații,
reparații și întreținere de automobile, servicii de
reparații pentru caroserii, reparații sau întreținere
de pompe, reparații sau întreținere de motoare
electrice, întreținere și reparații de vehicule cu
motor, montare și reparații de anvelope de
vehicule, reparații de vehicule avariate în urma
accidentelor, servicii de întreținere și reparații
pentru vehicule terestre, reparații sau întreținere
de mașini și instrumente agricole, reparații
sau întreținere de autovehicule cu două roți,
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reparații de vehicule, în special servicii de
depanare, întreținere și reparații de autovehicule
pentru transportul de pasageri, reparații și
finisaje de caroserii de automobile efectuate
pentru terți, reparație, întreținere, alimentare
cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, reparații, service și întreținere
de vehicule și aparate de locomoție aeriană,
verificare de automobile și de piese ale
acestora înaintea lucrărilor de întreținere și
de reparație, vopsirea vehiculelor, întreținerea
vehiculelor, recondiționarea vehiculelor, șlefuirea
vehiculelor, vopsire de vehicule, gresarea
vehiculelor, spălare de vehicule, realimentarea
vehiculelor terestre, recondiționarea motoarelor
de vehicul, recondiționarea radiatoarelor de
vehicule, tapisarea scaunelor de vehicule, revizii
generale de vehicule, întreținerea vehiculelor
cu motor, curățarea vehiculelor cu motor,
servicii de spălare de vehicule, încărcare de
baterii de vehicule, reparare de axe pentru
vehicule, instalare de organe de vehicule,
servicii de depanare pentru vehicule, stații
service pentru repararea vehiculelor, inspecția
vehiculelor înainte de întreținere, stații service
pentru întreținerea vehiculelor, reparare de
vehicule ca parte a serviciilor pentru vehicule
în pană, reparare și reparare de vehicule
electrice, întreținere, service și reparare de
vehicule, montare (instalare) de piese pentru
vehicule, montare (instalare) de accesorii pentru
vehicule, tratamente preventive contra ruginii,
pentru vehicule, montare piese de schimb pentru
vehicule, servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice, tuning pentru motoarele vehiculelor
cu motor, fără a schimba proprietăţile acestora,
servicii de întreținere a parbrizelor de vehicule,
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule, servicii de tapițerie și reparații pentru
vehicule, reparare de sisteme de suspensie
pentru vehicule, reparare de sisteme de
frânare pentru vehicule, reparare de bare de
remorcare pentru vehicule, servicii de întreținere
a geamurilor de vehicule, reparare și întreținere
de piese de șasiu și de caroserii pentru vehicule,
reparare și întreținere de sisteme pentru răcirea
vehiculelor cu motor, servicii de garaje destinate
întreținerii și reparării vehiculelor cu motor,
reparare și întreținere de motoare ale vehiculelor
cu motor, servicii de reparații de vehicule în
regim de urgență, servicii de curățare, lustruire
și ceruire a vehiculelor, reparare și întreținere
de vehicule pentru transport public, asistență
în caz de pană de vehicule (reparare), servicii
de înlocuire de geamuri de vehicule, reparare
și întreținere de vehicule cu motor și de
piese ale acestora, reparare și întreținere de
vehicule cu motor și de piese ale acestora

și de motoare ale vehiculelor cu motor și
de piese ale acestora, vopsirea automobilelor,
gresarea automobilelor, întreținerea
automobilelor, spălarea autovehiculelor,
curățarea automobilelor, vopsitul
autovehiculelor, spălătorii cu autoservire,
finisare de automobile, repararea tapițeriei
autovehiculelor, servicii de recondiționare
automobile, curățare completă pentru
automobile, montare parbrize pentru
autovehicule, montare geamuri pentru
autovehicule, curățarea și lustruirea
autovehiculelor, reparații auto pe marginea
drumului, instalare de accesorii pentru
automobile, curățare și spălare a
autovehiculelor, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, tuning pentru
electromotoare și motoare de automobile, fără
a schimba proprietăţile acestora, servicii de
schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule, servicii
de realimentare cu benzină pentru autovehicule,
instalare de echipamente electrice și electronice
în automobile, spălarea mașinilor, reșaparea
pneurilor, echilibrarea roților, reglarea alinierii
roților.

───────
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(210) M 2021 06476
(151) 06/09/2021
(732) SAVORY WORLD LTD., STELIOU

MAVROMMATI, 55, AGIOS
DOMETIOS, NICOSIA, 2364,
CIPRU

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

MAESTRUL SNACKURILOR
INCREDIBLE

(531) Clasificare Viena:
03.02.01; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Chipsuri de cartofi, cartofi pai, alune,
arahide, nuci caju, fistic și migdale uscate,
prăjite, sărate și/sau condimentate, gustări pe
bază de cartofi.
30. Făină și preparate făcute in cereale, covrigi,
biscuiți sărați, sticksuri sărate, covrigi sărați,
chipsuri din cereale, chipsuri din pâine cu gaură
la mijloc, amestecuri de gustări care conțin
biscuiți sau covrigei, gustări pe bază de grâu,
cereale gata preparate pentru consum, chipsuri
coapte în cuptor sau prăjite, făcute din aluat.

───────

(210) M 2021 06477
(151) 06/09/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
DISCREET SKIN LOVE

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

5. Produse pentru igiena feminină, și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

(210) M 2021 06478
(151) 06/09/2021
(732) ESSENTIAL FOODS SRL, ALEEA

FRATII BUZESTI, NR.7, AP.18,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
EXTRAVEGANZA

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

29. Alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, batoane de brânză,
batoane din tofu, batoane alimentare pe bază de
nuci., batoane de peşte file, batoane organice
pe bază de nuci şi seminţe, batoane pe bază
de fructe şi fructe nucifere, batoane pe bază
de nuci şi seminţe, batoane nutritive pe bază
de soia, batoane organice pe bază de nuci și
semințe, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, băuturi pe bază de
lapte, băuturi pe bază de produse lactate, băuturi
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preparate din lapte sau care conțin lapte, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi din lapte cu
conținut de fructe, băuturi pe bază de lapte de
arahide, băuturi pe bază de lapte de cocos,
băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe bază
de bacterii din acid lactic, băuturi din lapte, cu
conținut predominant de lapte, băuturi pe bază
de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi pe
bază de ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de lapte cu aromă de cacao, băuturi
pe bază de soia utilizate ca înlocuitori de
lapte, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de suc de fructe, boabe, boabe de soia
preparate, boabe de mazăre galbenă, boabe
de soia conservate, de uz alimentar, boabe
de soia uscate, chiftele de soia, chiftele de
hamburger negătite, chips-uri, grăsime de cocos,
ulei de cocos, curmale, crochete alimentare,
deserturi din iaurt, deserturi pe bază de fructe,
deserturi pe bază de lapte artificial, deserturi
pe bază de lapte, fasole, fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coaja lemnoasa gatite, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe cu coaja lignificată procesate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de pădure, conservate, fructe
deshidratate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe feliate, fructe în conservă, jeleuri de fructe,
fructe kaki uscate (got-gam), fructe la borcan,
fructe preparate, fructe uscate, fructe uscate
cu coaja lemnoasă aromate, materii grase
pentru fabricarea de grăsimi comestibile, grăsimi
vegetale de uz alimentar, grăsimi vegetale pentru
bucătărie, gustări din alge marine comestibile,
gustari pe baza de alune, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de
fructe uscate, gustări pe bază de lapte, gustări
pe bază de nucă de cocos, gustări pe bază de
tofu, iaurt, iaurturi aromate, iaurt de băut, iaurt
de soia, înlocuitori de brânzăl, inlocuitori pentru
produse lactate, lapte, lapte aromat, lapte din
boabe de soia, lapte de soia, lapte din boabe
de soia aromat, lapte de orez (înlocuitor de
lapte), lapte de orez, lapte de migdale, lapte
de cocos, lapte de cocos (bauturi), lapte de
ovăz, lapte de arahide, lapte de nucă de cocos
folosit ca băuturi, lapte praf de cocos, lapte
de cânepă destinat utilizării ca înlocuitor de
lapte, lapte de migdale pentru uz culinar, lapte
de arahide pentru uz culinar, lapte de orez de
uz culinar, legume amestecate, legume uscate,
linte, nuci aromate preparate, nuci comestibile,
nuci conservate, nuci cu coajă preparate, nuci

de acaju preparate, nuci de acaju sărate, nuci
de betel prelucrate, nuci de cocos uscate, nuci
glasate, nuci macadamia preparate, nuci pecan
preparate, nuci preparate, nuci uscate, pastă
de fructe, pastă de fructe presate, paste de
legume, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, piureuri de fructe, plante și înlocuitori
pe bază de nuci pentru produsele lactate,
produse lactate tartinabile, produse tartinabile
lactate cu conținut redus de grăsimi, înlocuitori
de lapte, kefir (băutură din lapte), salate aperitiv,
salate preparate, semințe comestibile, semințe,
preparate, semințe procesate, shake-uri din
lapte, ulei de nuci, ulei de soia, ulei de unt, uleiuri
comestibile, uleiuri vegetale de uz alimentar,
unt de alune cashew, unt de arahide, unt de
cacao, unt de cocos, unt de migdale, unt de
semințe, unt din diferite nuci sub formă de praf,
unt din fructe oleaginoase sub formă de pudra,
unt preparat din alune, tofu, produse din tofu,
înlocuitori pentru produsele lactate pe bază de
soia şi/sau orez, în special în formă lichidă, pastă
sau pudră, incluse în această clasă, unt cu miere,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, produse alimentare,
produse din carne, produse alimentare care
se pregatesc rapid, carne congelată, carne
ambalată, carne de mânzat, carne de vită, carne
de vită preparată, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate, uleiuri aromatizate
altele decât cele esențiale, uleiuri pentru gătit,
grăsimi comestibile, fructe, conservate, fructe
congelate, fructe, la conserve, băuturi din lapte,
cu conţinut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale,
pastă vegetală de dovlecel, cremă pe bază
de legume, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conserve, zer, albuş
de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
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pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de iaurt,
bauturi pe baza de produse lactate, fructe și
legume conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, alimente pe bază de ovăz pentru consum
uman, alimente preparate din cereale, alimente
preparate din ovăz, amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale și fructe uscate,
amestecuri de înghețată, amestecuri de orez,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
arome folosite pentru preparea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), arome naturale pentru înghețate
(altele decât esențele eterice sau uleiurile
esențiale), arome obținute din fructe, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
cu musli, batoane de ciocolată, batoane de
înghețată, batoane de lapte congelat, batoane de
ovăz, batoane dulci, batoane energetice pe bază

de cereale, batoane pe bază de grâu, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
băuturi pe bază de înghețată, boabe de
grâu integral uscate, biscuiti, cereale preparate
pentru consum uman, condimente, deserturi
cu înghețată, deserturi cu musli, dulciuri de
înghețată de iaurt, dulciuri fără conținut de zahăr,
fasole procesată, fasole uscată, fasole reprăjită,
sos de fasole, făină şi preparate din cereale,
făină de cereale, făină de nuci, făină de orez,
făină de ovăz pentru consum uman, făină de soia
pentru mâncare, făină din semințe oleaginoase
pentru alimente, făină vegetală, fulgi din cereale,
germeni de fasole prelucrați, germeni de grâu,
glazuri, gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, ingrediente principale pentru prepararea
shake-urilor pe bază de lapte (arome), inlocuitor
pentru inghetata pe baza de soia, înghețată,
înghețată care nu e preparata din produse
lactate, înghețată din lapte, înghețată pe bază
de iaurt (predomină înghețata), înlocuitori pentru
înghețată pe bază de soia, lapte congelat
(înghețată), mâncăruri liofilizate în care orezul
este ingredientul principal, orez decorticat, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, făină de orz, orz preparat
pentru consum uman, alimente pe bază de
ovăz, ovăz pentru consum uman, ovăz procesat
pentru alimente de consum uman, pastă de
fasole, pastă de fasole condimentată. pasta
din boabe de soia (condiment), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, paste
de migdale, paste din hrișcă, paste din năut,
paste din orez, pasta din boabe de soia
(condiment), paste din quinoa, porumb procesat
pentru consum uman, prăjituri de cereale pentru
consum uman, prăjituri din iaurt înghețate,
prăjituri din orez zdrobit (mochi), produse de
cofetărie cu înghețată, preparat din cereale
(făină alimentară), preparate din tărâțe pentru
consum uman, produse alimentare fabricate din
orez, produse de cofetărie din nuci, produse de
înghețată pe bază de soia, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
snacks-uri crocante, snacksuri din grâu extrudat,
șerbeturi (înghețată), sosuri aromatizate cu
alune, sorbete (înghețate pe bază de apă),
sosuri pentru gustări, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncăruri, sosuri pentru orez,
sosuri pentru salate, miere, miere naturala,
inlocuitori de miere, miere maturata natural,
miere (pentru alimentatie), miere cu trufe, miere
de manuka, miere de helichrysum, produse
tartinabile dulci (miere), bomboane nemedicinale
cu miere, miere cu plante aromatice, miere
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bilogica pentru consum uman, glazuri de miere
pentru sunca, zahar, miere, sirop de melasa,
crema de zahar invertit (miere artificiala), dulciuri
(nemedicinale) pe baza de miere, cereale pentru
micul dejun care contin miere, preparate din
cereale acoperite cu zahar si miere, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale
pentru micul dejun cu aroma de miere, yuja-
cha (ceai corean cu lamaie si miere), ceara de
albine, laptisor de matca, propolis, propolis de uz
alimentar, miere si alimente care contin miere,
preparate constand in totalitate sau in mare parte
din miere, fagure de miere (comestibile), miere
uscata, deshidratata, cristalizata sau solidificata
folosita ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural
sau pastila, miere, propolis, miere amestecata
cu seminte, fructe, pulberi de plante, miere cu
propolis, miere imbogatita cu diverse suplimente
naturale, alimente preparate din miere, miere
naturală, miere (pentru alimentație), miere
biologică pentru consum uman, miere maturată
natural, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi dulci, fagure brut, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere, înlocuitori
de miere, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, sirop de melasă, batoane dulci de cereale,
lăptișor de matcă de uz alimentar, pâine, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle dulci, cocă
de tort/aluat de tort, torturi/prăjituri, zahăr candel
cristalizat, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torture, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, miere,
lăptişor de matcă pentru alimentaţie umană, cu
excepţia celui de uz medical, propolis pentru
alimentaţie umană, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahăr, porumb, măcinat,
porumb, copt, sos de merişoare (condiment),
aluat, fondante (produse de cofetărie), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), turtă dulce,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în protein, miere, îngheţată, gheaţă,
naturala sau artificială, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, lipii pe bază de cartofi,

dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, făină de muştar, muştar, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, propolis/clei de albine, budinci,
sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate), sosuri
pentru gătit, sosuri pentru mâncare, sosuri cu
ierburi, sosuri gata făcute, sosuri pentru salate,
sosuri de carne, sosuri de fructe, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, piureuri
de legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe
de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată pentru
glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe bază de
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, preparate pentru pregătirea
băuturilor cu aromă de ciocolată, specialități
de patiserie, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie), aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin carne, produse din aluat gata de copt,
făină de cereale, glazuri de miere pentru șuncă,
zahăr, miere, sirop de melasă.
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
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legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,

băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.
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