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Cereri Mărci publicate în 22/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05043 15/07/2021 COHERENT SOLUTIONS

ROMANIA SRL
COHERENT SOLUTIONS

COHERENT SOLUTIONS

6 M 2021 05336 15/07/2021 MIHAIL SNAE curat 2 www.curatlapatrat.ro

7 M 2021 05337 15/07/2021 TABU DENT SRL tabu DENT

8 M 2021 05338 15/07/2021 CONTENGO INVESTMENT
GROUP SRL

BERE CIȘMIGIU

9 M 2021 05339 15/07/2021 TGA ENCON SRL TGA encon

10 M 2021 05340 15/07/2021 VALERICA STASENCU MANCIURIA BISTRO

11 M 2021 05341 15/07/2021 SC TRANSCOM SA METROCITY SISEȘTI

12 M 2021 05343 15/07/2021 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Lenor

13 M 2021 05344 15/07/2021 D.S.F. IMPEX S.R.L. CHARM

14 M 2021 05345 15/07/2021 SABA NEAGU-KARKHI DR. KARKHI

15 M 2021 05346 15/07/2021 SC AD AUTO TOTAL SRL AUTO TOTAL CARS

16 M 2021 05347 15/07/2021 D.S.F. IMPEX S.R.L. CONSUL

17 M 2021 05348 15/07/2021 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. EUPHORIA

18 M 2021 05349 15/07/2021 ALEXANDRA KARKHI ALEX KARKHI

19 M 2021 05350 15/07/2021 MIT CLIMA DISTRIBUTION SRL Termit

20 M 2021 05351 15/07/2021 KHADI AND VILLAGE
INDUSTRIES COMMISSION

Khadi India

21 M 2021 05352 15/07/2021 CAFENEAUA VERONA SRL GRADINA VERONA

22 M 2021 05353 15/07/2021 CAFENEAUA VERONA SRL Café VERONA

23 M 2021 05354 15/07/2021 GRUPUL EDITORIAL ART SRL ARTHURĂRIE

24 M 2021 05355 15/07/2021 SILVIA ANDREEA BARBU EVEREST Spa & Beauty

2 M 2021 05044 15/07/2021 COHERENT SOLUTIONS
ROMANIA SRL

3 M 2021 05242  09/07/2021    GRADINA LETCA SRL Nattu Brandul de legume
proaspete cu vino-ncoace
Produs în România

4 M 2021 05244  09/07/2021    GRADINA LETCA Nattu

5 M 2021 05245 09/07/2021 GRADINA LETCA SRL Brandul de legume proaspete cu
vino-ncoace
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 05356 15/07/2021 SC AUTO SCHUNN SRL Noi cumparam masina ta

26 M 2021 05357 15/07/2021 RECOVER SRL recover inspiră viață

27 M 2021 05358 15/07/2021 RECOVER SRL CLINICA RECOVER

28 M 2021 05359 15/07/2021 RAVI SILVER SRL VERDENA Iubim plantele

29 M 2021 05360 15/07/2021 STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
REVITALIZARE? Ai nevoie de un
espresso! PLASTIC ÎN PRODUS
PAHAR FABRICAT PARŢIAL
DIN PLASTIC

30 M 2021 05361 15/07/2021 STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
RĂSFĂŢ? Meriţi un cappuccino!
PLASTIC ÎN PRODUS PAHAR
FABRICAT PARŢIAL DIN
PLASTIC

31 M 2021 05362 15/07/2021 STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
PAUZĂ? Oferă-ţi un caffe latte!
PLASTIC ÎN PRODUS PAHAR
FABRICAT PARŢIAL DIN
PLASTIC

32 M 2021 05363 15/07/2021 STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
RELAXARE? Savurează un irish
coffee!

33 M 2021 05364 15/07/2021 IULIA-ELENA BOLOCA TRAS TISSUES

34 M 2021 05365 15/07/2021 SANDRU CLAUDIA IRINA ASOCIAŢIA ŢINUTUL
MOMÂRLANILOR

35 M 2021 05366 15/07/2021 PAMELA-GABRIELA VIGH Pamela Vigh Creatoare de
Savori

36 M 2021 05367 15/07/2021 PLUTOSH PLUTARD
PARTNERS S.R.L

ZEBRA CAT WATER BAR
BUBBLE TEA

37 M 2021 05368 15/07/2021 AVAMUV PRODUCTION SRL AVAMUV

38 M 2021 05369 15/07/2021 BIOSMARTCONCEPT SRL BioLIFE
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(210) M 2021 05043
(151) 15/07/2021
(732) COHERENT SOLUTIONS

ROMANIA SRL, STR. JEAN
LOUIS CALDERON NR. 26, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
COHERENT SOLUTIONS

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 05044
(151) 15/07/2021
(732) COHERENT SOLUTIONS

ROMANIA SRL, STR. JEAN
LOUIS CALDERON NR. 26, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
COHERENT SOLUTIONS

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

38. Telecomunicații.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

DACIEI, NR. 54, PARTER,
CAMERA 3, JUDETUL ILFOV, SAT
TEGHES, COMUNA DOMNESTI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Nattu Brandul de legume
proaspete cu vino-

ncoace Produs în România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
verde, mov

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

29. Legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de

(210) M 2021 05242
(151) 09/07/2021
(732) GRADINA LETCA SRL, STR.
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legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate, la conserva, legume preparate
la gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat
pe baza de legume pentru gatit, jeleuri,
dulceturi, compoturi, paste de fructe si legume,
mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, mancaruri preparate care
constau in principal din chiftele din peste,
legume, oua fierte si bulion (oden), sosuri
pentru gustari, conserve si muraturi, bulion/
fiertură, supe, bulion, concentrate (bulion), supe,
bulion (pregatit), concentrate de tomate (piure),
rosii conservate, rosii decojite, rosii preparate,
piure de rosii, concentrate de rosii, alge rosii
comestibile, rosii in conserva, extracte de
rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei preparati,
ardei rosii preparati, ardei conservati, ardei
iuti murati, ardei iuti conservati, ardei jalapeno
murati, ardei iuti verzi, preparati, ardei iuti chili,
umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti, pasta
de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparata,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparata,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparata, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparata, varza chinezeasca inghetata,

varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti.
30. Placinte cu legume, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri – alimente), taitei prajiti cu
legume (japchae), biscuiti crackers cu aroma
de legume, condimente pe baza de legume
pentru paste, sosuri, sosuri conservate, sosuri
satay, sosuri pudra, sosuri barbecue, sosuri
condimentate, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condiment), sosuri de ciocolata, sosuri pentru
salate, sosuri pentru pizza, praf de sosuri, sosuri
de fructe, sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean,
sosuri pentru inghetata, sosuri pentru mancare,
sosuri pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma de
sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condimente, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de rosii,
condimente cu ardei iute, sos de ardei iute,
pasta din ardei iute, ardei iuti uscati (condiment),
ardei rosu utilizat drept condiment, sos de
ardei iute sriracha, pasta fermentata de ardei
iute (gochujang), pasta de ardei iute ca si
condiment, sos din ardei iute macinat (sambal
oelek), pasta din ardei iuti chili destinate utilizarii
ca si condiment, pasta de fasole, pasta de
fasole condimentata, sos de anghinare, piureuri
de legume (sosuri), pulpa de legume (sosuri-
alimente), usturoi macinat, piure de usturoi,
usturoi tocat (condiment), suc de usturoi, sos de
usturoi (alioli), usturoi prelucrat destinat utilizarii
sub forma de condiment, wasabi (pasta de telina
japoneza).
31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume radacionoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salata, fructe si legume
proaspete, iarba grasa (legume proaspete),
anghinare chinezesti (legume proaspete),
legume asiatice cu frunze, proaspete, fructe
proaspete, nuci, legume si ierburi, rosii
crude, rosii neprelucrate, rosii proaspete, rosii
cherry, proaspete, rosii prunisoare, proaspete,
rosii ovale de tip cherry, proaspete, cepe
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(legume proaspete), ceapa, ceapa verde,
castraveti proaspeti, castraveti teposi proaspeti,
ardei gras, ardei chili, ardei proaspeti, ardei
iute (plante), ardei chili (neprelucrati), ardei
grasi cruzi, ardei grasi neprelucrati, fasole
neprelucrata, fasole cruda, fasole proaspata,
fasole rosie, cruda, fasole fava proaspata,
fasole adzuki proaspata, pastai de fasole
proaspete, muguri proaspeti de fasole verde,
vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde, proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde.
32. Sucuri, bauturi din legume, smoothies
cu legume, sucuri de legume (bauturi),
bauturi nealcoolice cu suc de legume, bauturi
nealcoolice care contin sucuri de legume, bauturi
pe baza de sucuri de legume verzi, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate la conserva, legume preparate la
gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,

legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua
fierte si bulion (oden), sosuri pentru gustari,
conserve si muraturi, conserve cu legume,
conserve de legume, bullion, supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
legume marinate in sos de soia, concentrate de
tomate (piure), rosii conservate, rosii decojite,
rosii preparate, piure de rosii, concentrate de
rosii, alge rosii comestibile, rosii in conserva,
extracte de rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei
preparati, ardei rosii preparati, ardei conservati,
ardei iuti murati, ardei iuti conservati, ardei
jalapeno murati, ardei iuti verzi preparati, ardei
iuti chili umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti,
pasta de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparate,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparate,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparate, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza
murata, varza preparate, varza chinezeasca
inghetata, varza chinezeasca uscata, sfecla
procesata, morcovi preparati, morcovi decojiti,
placinte cu legume, piureuri de legume (sosuri),
paste cu legume (sosuri), pulpa de legume
(sosuri – alimente), taitei prajiti cu legume
(japchae), biscuiti crackers cu aroma de legume,
condimente pe baza de legume pentru paste,
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sosuri, sosuri conservate, sosuri satay, sosuri
pudra, sosuri barbecue, sosuri condimentate,
sosuri curry, sosuri salsa, sosuri (condiment),
sosuri de ciocolata, sosuri pentru salate, sosuri
pentru pizza, praf de sosuri, sosuri de fructi,
sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean, sosuri
pentru inghetata, sosuri pentru mancare, sosuri
pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condiment, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma
de sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condiment, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de
rosii, condimente cu ardei iute, sos de ardei
iute, pasta din ardei iute, ardei iuti uscati
(condiment), ardei rosu utilizat drept condiment,
sos de ardei iute sriracha, pasta fermentata
de ardei iute (gochujang), pasta de ardei
iute ca si condiment, sos din ardei iute
macinat (sambal oelek), pasta din ardei iuti chili
destinate utilizarii ca si condiment, pasta de
fasole, pasta de fasole condimentata, sos de
anghinare, piureuri de legume (sosuri), pulpa
de legume (sosuri-alimente), usturoi macinat,
piure de usturoi, usturoi tocat (condiment),
suc de usturoi, sos de usturoi (alioli), usturoi
prelucrat destinat utilizarii sub forma de
condiment, wasabi (pasta de telina japoneza),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume radacionoase (proaspete),
legume ecologice proaspete, legume proaspete
pentru salata, fructe si legume proaspete,
iarba grasa (legume proaspete), anghinare
chinezesti (legume proaspete), legume asiatice
cu frunze, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry proaspete, rosii
prunisoare proaspete, rosii ovale de tip cherry
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole

verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
sucuri, bauturi din legume, smoothies cu legume,
sucuri de legume (bauturi), bauturi nealcoolice
cu suc de legume, bauturi nealcoolice care
contin sucuri de legume, bauturi pe baza de
sucuri de legume verzi, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung (exceptând transportul lor), pentru
a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.

───────
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NR. 54, PARTER, CAMERA 3,
JUDETUL ILFOV, SAT TEGHES,
COMUNA DOMNESTI,, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Nattu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate, la conserva, legume preparate
la gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume

pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat
pe baza de legume pentru gatit, jeleuri,
dulceturi, compoturi, paste de fructe si legume,
mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, mancaruri preparate care
constau in principal din chiftele din peste,
legume, oua fierte si bulion (oden), sosuri
pentru gustari, conserve si muraturi, bulion/
fiertură, supe, bulion, concentrate (bulion), supe,
bulion (pregatit), concentrate de tomate (piure),
rosii conservate, rosii decojite, rosii preparate,
piure de rosii, concentrate de rosii, alge rosii
comestibile, rosii in conserva, extracte de
rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei preparati,
ardei rosii preparati, ardei conservati, ardei
iuti murati, ardei iuti conservati, ardei jalapeno
murati, ardei iuti verzi, preparati, ardei iuti chili,
umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti, pasta
de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparata,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparata,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparata, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparata, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti.
30. Placinte cu legume, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri – alimente), taitei prajiti cu
legume (japchae), biscuiti crackers cu aroma
de legume, condimente pe baza de legume
pentru paste, sosuri, sosuri conservate, sosuri
satay, sosuri pudra, sosuri barbecue, sosuri
condimentate, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condiment), sosuri de ciocolata, sosuri pentru
salate, sosuri pentru pizza, praf de sosuri, sosuri
de fructe, sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean,
sosuri pentru inghetata, sosuri pentru mancare,
sosuri pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
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sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma de
sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condimente, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de rosii,
condimente cu ardei iute, sos de ardei iute,
pasta din ardei iute, ardei iuti uscati (condiment),
ardei rosu utilizat drept condiment, sos de
ardei iute sriracha, pasta fermentata de ardei
iute (gochujang), pasta de ardei iute ca si
condiment, sos din ardei iute macinat (sambal
oelek), pasta din ardei iuti chili destinate utilizarii
ca si condiment, pasta de fasole, pasta de
fasole condimentata, sos de anghinare, piureuri
de legume (sosuri), pulpa de legume (sosuri-
alimente), usturoi macinat, piure de usturoi,
usturoi tocat (condiment), suc de usturoi, sos de
usturoi (alioli), usturoi prelucrat destinat utilizarii
sub forma de condiment, wasabi (pasta de telina
japoneza).
31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume radacionoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salata, fructe si legume
proaspete, iarba grasa (legume proaspete),
anghinare chinezesti (legume proaspete),
legume asiatice cu frunze, proaspete, fructe
proaspete, nuci, legume si ierburi, rosii
crude, rosii neprelucrate, rosii proaspete, rosii
cherry, proaspete, rosii prunisoare, proaspete,
rosii ovale de tip cherry, proaspete, cepe
(legume proaspete), ceapa, ceapa verde,
castraveti proaspeti, castraveti teposi proaspeti,
ardei gras, ardei chili, ardei proaspeti, ardei
iute (plante), ardei chili (neprelucrati), ardei
grasi cruzi, ardei grasi neprelucrati, fasole
neprelucrata, fasole cruda, fasole proaspata,
fasole rosie, cruda, fasole fava proaspata,
fasole adzuki proaspata, pastai de fasole
proaspete, muguri proaspeti de fasole verde,
vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde, proaspete,

spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde.
32. Sucuri, bauturi din legume, smoothies
cu legume, sucuri de legume (bauturi),
bauturi nealcoolice cu suc de legume, bauturi
nealcoolice care contin sucuri de legume, bauturi
pe baza de sucuri de legume verzi, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate la conserva, legume preparate la
gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/07/2021

principal din chiftele din peste, legume, oua
fierte si bulion (oden), sosuri pentru gustari,
conserve si muraturi, conserve cu legume,
conserve de legume, bullion, supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
legume marinate in sos de soia, concentrate de
tomate (piure), rosii conservate, rosii decojite,
rosii preparate, piure de rosii, concentrate de
rosii, alge rosii comestibile, rosii in conserva,
extracte de rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei
preparati, ardei rosii preparati, ardei conservati,
ardei iuti murati, ardei iuti conservati, ardei
jalapeno murati, ardei iuti verzi preparati, ardei
iuti chili umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti,
pasta de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparate,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparate,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparate, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza
murata, varza preparate, varza chinezeasca
inghetata, varza chinezeasca uscata, sfecla
procesata, morcovi preparati, morcovi decojiti,
placinte cu legume, piureuri de legume (sosuri),
paste cu legume (sosuri), pulpa de legume
(sosuri – alimente), taitei prajiti cu legume
(japchae), biscuiti crackers cu aroma de legume,
condimente pe baza de legume pentru paste,
sosuri, sosuri conservate, sosuri satay, sosuri
pudra, sosuri barbecue, sosuri condimentate,
sosuri curry, sosuri salsa, sosuri (condiment),
sosuri de ciocolata, sosuri pentru salate, sosuri
pentru pizza, praf de sosuri, sosuri de fructi,
sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean, sosuri
pentru inghetata, sosuri pentru mancare, sosuri
pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condiment, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri

pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma
de sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condiment, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de
rosii, condimente cu ardei iute, sos de ardei
iute, pasta din ardei iute, ardei iuti uscati
(condiment), ardei rosu utilizat drept condiment,
sos de ardei iute sriracha, pasta fermentata
de ardei iute (gochujang), pasta de ardei
iute ca si condiment, sos din ardei iute
macinat (sambal oelek), pasta din ardei iuti chili
destinate utilizarii ca si condiment, pasta de
fasole, pasta de fasole condimentata, sos de
anghinare, piureuri de legume (sosuri), pulpa
de legume (sosuri-alimente), usturoi macinat,
piure de usturoi, usturoi tocat (condiment),
suc de usturoi, sos de usturoi (alioli), usturoi
prelucrat destinat utilizarii sub forma de
condiment, wasabi (pasta de telina japoneza),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume radacionoase (proaspete),
legume ecologice proaspete, legume proaspete
pentru salata, fructe si legume proaspete,
iarba grasa (legume proaspete), anghinare
chinezesti (legume proaspete), legume asiatice
cu frunze, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry proaspete, rosii
prunisoare proaspete, rosii ovale de tip cherry
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
sucuri, bauturi din legume, smoothies cu legume,
sucuri de legume (bauturi), bauturi nealcoolice
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cu suc de legume, bauturi nealcoolice care
contin sucuri de legume, bauturi pe baza de
sucuri de legume verzi, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung (exceptând transportul lor), pentru
a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.

───────

DACIEI, NR. 54, PARTER,
CAMERA 3, JUDETUL ILFOV, SAT
TEGHES, COMUNA DOMNESTI,,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
Brandul de legume

proaspete cu vino-ncoace

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

29. Legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate, la conserva, legume preparate
la gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat
pe baza de legume pentru gatit, jeleuri,
dulceturi, compoturi, paste de fructe si legume,
mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, mancaruri preparate care
constau in principal din chiftele din peste,
legume, oua fierte si bulion (oden), sosuri
pentru gustari, conserve si muraturi, bulion/
fiertură, supe, bulion, concentrate (bulion), supe,
bulion (pregatit), concentrate de tomate (piure),
rosii conservate, rosii decojite, rosii preparate,
piure de rosii, concentrate de rosii, alge rosii
comestibile, rosii in conserva, extracte de
rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei preparati,
ardei rosii preparati, ardei conservati, ardei
iuti murati, ardei iuti conservati, ardei jalapeno
murati, ardei iuti verzi, preparati, ardei iuti chili,
umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti, pasta
de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparata,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,

(210) M 2021 05245
(151) 09/07/2021
(732) GRADINA LETCA SRL, STR.
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fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparata,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparata, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparata, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti.
30. Placinte cu legume, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri – alimente), taitei prajiti cu
legume (japchae), biscuiti crackers cu aroma
de legume, condimente pe baza de legume
pentru paste, sosuri, sosuri conservate, sosuri
satay, sosuri pudra, sosuri barbecue, sosuri
condimentate, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condiment), sosuri de ciocolata, sosuri pentru
salate, sosuri pentru pizza, praf de sosuri, sosuri
de fructe, sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean,
sosuri pentru inghetata, sosuri pentru mancare,
sosuri pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma de
sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condimente, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de rosii,
condimente cu ardei iute, sos de ardei iute,
pasta din ardei iute, ardei iuti uscati (condiment),
ardei rosu utilizat drept condiment, sos de
ardei iute sriracha, pasta fermentata de ardei
iute (gochujang), pasta de ardei iute ca si
condiment, sos din ardei iute macinat (sambal
oelek), pasta din ardei iuti chili destinate utilizarii
ca si condiment, pasta de fasole, pasta de
fasole condimentata, sos de anghinare, piureuri
de legume (sosuri), pulpa de legume (sosuri-
alimente), usturoi macinat, piure de usturoi,
usturoi tocat (condiment), suc de usturoi, sos de
usturoi (alioli), usturoi prelucrat destinat utilizarii
sub forma de condiment, wasabi (pasta de telina
japoneza).

31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume radacionoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salata, fructe si legume
proaspete, iarba grasa (legume proaspete),
anghinare chinezesti (legume proaspete),
legume asiatice cu frunze, proaspete, fructe
proaspete, nuci, legume si ierburi, rosii
crude, rosii neprelucrate, rosii proaspete, rosii
cherry, proaspete, rosii prunisoare, proaspete,
rosii ovale de tip cherry, proaspete, cepe
(legume proaspete), ceapa, ceapa verde,
castraveti proaspeti, castraveti teposi proaspeti,
ardei gras, ardei chili, ardei proaspeti, ardei
iute (plante), ardei chili (neprelucrati), ardei
grasi cruzi, ardei grasi neprelucrati, fasole
neprelucrata, fasole cruda, fasole proaspata,
fasole rosie, cruda, fasole fava proaspata,
fasole adzuki proaspata, pastai de fasole
proaspete, muguri proaspeti de fasole verde,
vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde, proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde.
32. Sucuri, bauturi din legume, smoothies
cu legume, sucuri de legume (bauturi),
bauturi nealcoolice cu suc de legume, bauturi
nealcoolice care contin sucuri de legume, bauturi
pe baza de sucuri de legume verzi, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume sarate,
legume fermentate, legume in saramura, legume
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pre-taiate, salate de legume, burgeri din legume,
piure de legume, chipsuri de legume, conserve
cu legume, conserve de legume, supe de
legume, jeleuri de legume, paste de legume,
legume in conserva, legume conservate (in ulei),
legume feliate la conserva, legume preparate la
gratar, legume uscate prin inghetare, produse
din legume preparate, extracte din legume
pentru gatit, mancaruri cu legume preparate,
sucuri de legume pentru gatit, legume sub
forma de pudra, gustari pe baza de legume,
legume gata-taiate pentru salate, salate de
legume gata-taiate, antreuri pe baza de legume,
preparate pentru supa de legume, mancaruri cu
legume, congelate rapid, chipsuri pe baza de
legume, extracte din legume pentru gatit (sucuri),
produse tartinabile pe baza de legume, crème
tartinabile pe baza de legume, legume marinate
in sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua
fierte si bulion (oden), sosuri pentru gustari,
conserve si muraturi, conserve cu legume,
conserve de legume, bullion, supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
legume marinate in sos de soia, concentrate de
tomate (piure), rosii conservate, rosii decojite,
rosii preparate, piure de rosii, concentrate de
rosii, alge rosii comestibile, rosii in conserva,
extracte de rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei
preparati, ardei rosii preparati, ardei conservati,
ardei iuti murati, ardei iuti conservati, ardei
jalapeno murati, ardei iuti verzi preparati, ardei
iuti chili umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti,
pasta de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparate,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparate,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare

verde preparate, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza
murata, varza preparate, varza chinezeasca
inghetata, varza chinezeasca uscata, sfecla
procesata, morcovi preparati, morcovi decojiti,
placinte cu legume, piureuri de legume (sosuri),
paste cu legume (sosuri), pulpa de legume
(sosuri – alimente), taitei prajiti cu legume
(japchae), biscuiti crackers cu aroma de legume,
condimente pe baza de legume pentru paste,
sosuri, sosuri conservate, sosuri satay, sosuri
pudra, sosuri barbecue, sosuri condimentate,
sosuri curry, sosuri salsa, sosuri (condiment),
sosuri de ciocolata, sosuri pentru salate, sosuri
pentru pizza, praf de sosuri, sosuri de fructi,
sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean, sosuri
pentru inghetata, sosuri pentru mancare, sosuri
pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condiment, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma
de sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condiment, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de
rosii, condimente cu ardei iute, sos de ardei
iute, pasta din ardei iute, ardei iuti uscati
(condiment), ardei rosu utilizat drept condiment,
sos de ardei iute sriracha, pasta fermentata
de ardei iute (gochujang), pasta de ardei
iute ca si condiment, sos din ardei iute
macinat (sambal oelek), pasta din ardei iuti chili
destinate utilizarii ca si condiment, pasta de
fasole, pasta de fasole condimentata, sos de
anghinare, piureuri de legume (sosuri), pulpa
de legume (sosuri-alimente), usturoi macinat,
piure de usturoi, usturoi tocat (condiment),
suc de usturoi, sos de usturoi (alioli), usturoi
prelucrat destinat utilizarii sub forma de
condiment, wasabi (pasta de telina japoneza),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume radacionoase (proaspete),
legume ecologice proaspete, legume proaspete
pentru salata, fructe si legume proaspete,
iarba grasa (legume proaspete), anghinare
chinezesti (legume proaspete), legume asiatice
cu frunze, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
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rosii proaspete, rosii cherry proaspete, rosii
prunisoare proaspete, rosii ovale de tip cherry
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
sucuri, bauturi din legume, smoothies cu legume,
sucuri de legume (bauturi), bauturi nealcoolice
cu suc de legume, bauturi nealcoolice care
contin sucuri de legume, bauturi pe baza de
sucuri de legume verzi, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung (exceptând transportul lor), pentru
a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții

în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.

───────

(210) M 2021 05336
(151) 15/07/2021
(732) MIHAIL SNAE, CALEA

BUCURESTI NR. 81, BL.S38,
SC.A, AP.8, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

curat 2 www.curatlapatrat.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
verde

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

37. Servicii de curățenie, servicii de curățenie
industrială, servicii de evacuare (curățenie),
servicii de curățenie în spații publice, furnizare
de servicii de curățenie, servicii de curățenie
pentru birouri, întreținere de mașini pentru
curățenie, servicii de curățenie pentru case
particulare, servicii de evacuare a deșeurilor
(servicii de curățenie), servicii de curățenie
pentru hote, servicii de curățenie domestică,
servicii de curățenie în spațiile comerciale,
servicii de curățenie pentru hoteluri, servicii de
curățenie a școlilor, servicii de curățenie pentru
toalete, servicii de curățenie pentru lifturi, servicii
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de curățenie în uzine industriale, servicii de
curățenie și de portărie, servicii de menaj (servicii
de curățenie), servicii de curățenie în locații
înainte și după evenimente, servicii de curățenie
prin intermediul alpinismului utilitar, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de curățenie pentru birouri, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru cluburi, pe
bază de contract, servicii de curățenie pentru
centrele de divertisment, pe bază de contract.

───────

(210) M 2021 05337
(151) 15/07/2021
(732) TABU DENT SRL, STR. POPA

FARCAS NR.2A, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

tabu DENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2021 05338
(151) 15/07/2021
(732) CONTENGO INVESTMENT

GROUP SRL, BD. REGINA
ELISABETA, NR.54, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
BERE CIȘMIGIU

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

32. Bere.
───────

(210) M 2021 05339
(151) 15/07/2021
(732) TGA ENCON SRL, STR.

TĂIETURA TURCULUI NR. 47,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400285, CLUJ, ROMANIA

(540)

TGA encon
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Hex

#004444), portocaliu (Hex #d19b3d)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de inginerie, servicii de inginerie
electrică, servicii de inginerie și inginerie
asistată de calculator, proiectare în domeniul
ingineriei, proiectare și consultanță în inginerie,
realizarea de desene de inginerie, inginerie,
studii de proiecte de inginerie, consultanță în
domeniul ingineriei telecomunicațiilor, planificare
de proiecte tehnice în domeniul ingineriei, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcții, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru comunicații, proiectare de
instalații de încălzire, servicii de proiectare
tehnică de instalații pentru electricitate, servicii
de proiectare tehnică de instalații pentru
încălzire, proiectare și planificare tehnică de
instalații de încălzire, proiectare de instalații
deiluminare a peisajului, servicii de proiectare
tehnică de aparate și instalații sanitare, servicii
de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații de răcire, proiectare și
planificare tehnică de instalații de epurare a
apei, proiectare de instalații industriale, inginerie
mecanică, inginerie tehnică, consultanță în
domeniul ingineriei civile, servicii de consultanță
tehnică în domeniul ingineriei civile, servicii de
inginerie referitoare la proiectarea de sisteme
de comunicații, servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator în domeniul ingineriei,
servicii de inginerie referitoare la sisteme de
transport și alimentare cu gaz, proiectare și
inginerie personalizată referitoare la sisteme
detelefonie, sisteme de televiziune prin cablu și
fibră optică.

───────
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(210) M 2021 05340
(151) 15/07/2021
(732) VALERICA STASENCU,

STR.RASCITASI NR.30A,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
MANCIURIA BISTRO

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 05341
(151) 15/07/2021
(732) SC TRANSCOM SA, STR.

SPATARU PREDA, NR.7B,
BIROURI-C2, ET.1, CAMERA
4, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

METROCITY SISEȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.05.04; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (R 22, G 31,
B 52), bej (R 206, G 174, B 135)

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2021 05343
(151) 15/07/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

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

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

(540)

Lenor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, aditivi pentru spălarea
rufelor, preparate pentru spălarea rufelor,
detergenți pentru spălarea rufelor, produse
lichide pentru spălarea rufelor, preparate pentru
înmuierea rufelor, substanțe pentru spălarea
rufelor, agenți de clătire pentru rufe, uleiuri
esențiale folosite ca parfum la spălarea rufelor,
preparate pentru parfumare folosite la spălarea
rufelor, săpunuri și geluri, produse pentru clătire
și preparate pentru a face rufele moi, balsam
pentru țesături, tratament cu spray pentru
îngrijirea, înfrumusețarea și netezirea cutelor
îmbrăcămintei și țesăturilor.

───────
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(210) M 2021 05344
(151) 15/07/2021
(732) D.S.F. IMPEX S.R.L., STR.

CICOAREI, NR. 18, SECTOR 3,
BUCUREȘTI , ROMANIA

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

(540)
CHARM

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

9. Ochelari, ochelari de soare, ochelari corectori,
ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact, suporturi pentru ochelari, aparatori
pentru ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri pentru
ochelari de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice.

───────

(210) M 2021 05345
(151) 15/07/2021
(732) SABA NEAGU-KARKHI, CALEA

13 SEPTEMBRIE 57, BLOC 55-57,
SCARA 2, ETAJ 5, AP. 42, SECTOR
5 , BUCUREȘTI , ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET. 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI ,
ROMANIA

(540)
DR. KARKHI

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și îngrijire
a frumuseții pentru oameni.

───────

(210) M 2021 05346
(151) 15/07/2021
(732) SC AD AUTO TOTAL SRL , STR.

TINCANI NR. 8, BL. Z18, SC.
A, ET. 10, AP. 66, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
AUTO TOTAL CARS

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

12. Mașini/autoturisme/automobile, scutere de
mobilitate, mopeduri, autobuze, autocare,
scutere, automobile de curse, motociclete,
camioane pentru transportul gunoiului, atașe ,
camioane basculante, autocamioane de
tractare/autocamioane de depanare pentru
transport, tractoare, sisteme de tractare pentru
vehicule, remorci (vehicule), remorci pentru
transportarea bicicletelor, triciclete, autodube
(vehicule), vehicule electrice, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, motoare pentru
vehiculele terestre, mecanisme de acționare
pentru vehiculele terestre, anvelope solide
pentru roțile vehiculului, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, roți de
vehicul, parbrize, geamuri pentru vehicule.

35. Servicii de intermediere comercială,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea vânzărilor pentru terți.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
instalarea și repararea alarmelor antifurt,
servicii de electricieni, încarnarea mașinilor
electrice, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, montarea cablurilor,
întreținerea și repararea vehiculelor cu
motor, reconstruirea motoarelor uzate sau
parțial distruse, reconstruirea mașinilor uzate
sau parțial distruse, reșaparea anvelopelor,
echilibrarea anvelopelor, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
lustruirea vehiculelor, stații de distribuție a
carburanților pentru vehicule (realimentare și
întreținere), întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparații în cazul unei
defecțiuni a vehiculului încărcarea bateriilor la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparații)
curățarea geamurilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/07/2021

(210) M 2021 05347
(151) 15/07/2021
(732) D.S.F. IMPEX S.R.L., STR.

CICOAREI, NR. 18 , SECTOR 3,
BUCUREȘTI , ROMANIA

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

(540)
CONSUL

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

9. Rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, rame pentru ochelari din metal și
material sintetice, rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinație de metal și materiale
plastice, ochelari, ochelari de soare, ochelari
corectori, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, suporturi pentru ochelari, aparatori
pentru ochelari, tocuri de ochelari, etuiuri pentru
ochelari de soare.

───────

(210) M 2021 05348
(151) 15/07/2021
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA , NR. 30, JUDEȚUL
IAȘI , IAȘI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)

EUPHORIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a une game variate de produse alimentare
(cu excepţia transportului acestora), permiţând

clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, sau prin intermediul site-
urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la produse alimentare, promovare
comerciala, servicii de comerț online cu
amănuntul referitoare la produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2021 05349
(151) 15/07/2021
(732) ALEXANDRA KARKHI, STR.

JANDARMERIEI 14, BLOC
3, SCARA C, ETAJ 4, AP. 41,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BLOC F1, SCARA
C, ETAJ 1,AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALEX KARKHI

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și îngrijire
a frumuseții pentru oameni.

───────

(210) M 2021 05350
(151) 15/07/2021
(732) MIT CLIMA DISTRIBUTION

SRL, STR. FOISORULUI NR. 8,
CAMERA 1, BL. F3C, SC. 1, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Termit
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(531) Clasificare Viena:
26.02.07; 03.13.11; 27.05.01; 27.05.17

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.

───────

(210) M 2021 05351
(151) 15/07/2021
(732) KHADI AND VILLAGE

INDUSTRIES COMMISSION,
”GRAMODAYA” 3, IRLA ROAD,
VILE PARLE (WEST), MUMBAI,
400 056, INDIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CALINESCU 52A, AP.1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011694,
ROMANIA

(540)

Khadi India

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, roșu,
verde, alb, negru

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

3. Ulei de păr, săpunuri, produse de îngrijire
a pielii și de îngrijire a părului, bețișoare
parfumate (agarbatti), preparate de albire şi alte
substanţe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive, parfumerie,
uleiuri esențiale, produse cosmetice, loțiuni
de păr, produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinților.
16. Hârtie, carton, produse tipărite, carduri de
meniu din carton sau hârtie, reviste, brosuri,
papetărie, pamflete, cărți de vizită, pungi de
hârtie pentru transport, cataloage, cărți, articole

de legatorie, fotografii, adezivi pentru papetărie
sau pentru uz casnic, materiale pentru artiști,
pensule, mașini de scris și articole de birou
(cu excepția mobilierului), materiale didactice
si educative (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat (neincluse în alte clase),
caractere tipografice, forme de tipar.
24. Articole textile și textile și anume cuverturi
de pat, lenjerii de pat, fețe de masă, cuverturi
de masă, șervețele de masă din material textil,
pânză, materiale pentru confecționarea hainelor,
asternuturi de pat, cuverturi de pat, huse pentru
pernă.
25. Articole de îmbrăcăminte gata
confecționate, îmbrăcăminte, rochii tip saris
(saris), încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului.
30. Miere, cereale prelucrate, zahar tip jaggery
(gur khandsari), cafea, ceai, cacao, zahăr,
orez, tapioca, sago, cafea artificială, făină și
preparate din cereale, pâine tip papad, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, îngheţată,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Servicii de agenții de import-export,
marketing, publicitate, promovare vânzări,
servicii de vânzare cu amănuntul, organizare
de spectacole, expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale, promovarea afacerilor prin
mijloace de comunicare electronice, toate cele
menționate mai sus cu privire la fructe procesate
și produse vegetale, hârtie lucrată manual, fibre,
miere, ceramică, zahăr de palmier și produse din
palmier, ulei de sat, agarbatti, săpun, produse
de îngrijire a pielii și părului, chibrituri, zahăr
tip jaggery, cereale și leguminoase prelucrate,
pâine tip papad, miere, textile și articole textile,
și anume cuverturi de pat, cuverturi de masă,
șervet de masă, pânză, huse pentru pernă,
încălțăminte, articole de acoperit capul, cafea,
ceai, condimente.

───────

(210) M 2021 05352
(151) 15/07/2021
(732) CAFENEAUA VERONA SRL, STR.

PICTOR ARTHUR VERONA NR.
15, CORP B, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

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

───────

(210) M 2021 05353
(151) 15/07/2021
(732) CAFENEAUA VERONA SRL, STR.

PICTOR ARTHUR VERONA NR.
15, CORP B, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Café VERONA

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

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

───────

(210) M 2021 05354
(151) 15/07/2021
(732) GRUPUL EDITORIAL ART SRL,

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.
315-317-319, OB LD 18, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ARTHURĂRIE

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

16. Produse de imprimerie, tipărituri, cărţi,
articole pentru legătorie, papetărie, materiale de
instruire sau învăţământ, semne de cărţi.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate de amuzament şi de joc, inclusiv
manetele de comandă pentru acestea.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (specificate în clasele
16 şi 28), cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, furnizarea

acestor servicii prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, automate pentru
vânzarea de produse, site-uri web..

───────

(210) M 2021 05355
(151) 15/07/2021
(732) SILVIA ANDREEA BARBU,

STR. SFANTA VINERI NR. 78,
BLOC P17, SCARA E, ETAJ
2, APARTAMENT 6, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, 110022, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI-BREVETE-
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR. 212, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITESTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

EVEREST Spa & Beauty

(531) Clasificare Viena:
01.03.12; 02.03.16; 02.03.17; 05.01.16;
05.03.13; 01.07.06; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru (HEX
#3e3e3e), portocaliu (HEX #e5af34)

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

44. Servicii spa, furnizarea de tratamente
faciale, de păr, de piele şi corp, servicii de
manichiură/şi pedichiură, servicii de masaj,
servicii de depilare a corpului şi servicii de salon
de înfrumuseţare.

───────
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(210) M 2021 05356
(151) 15/07/2021
(732) SC AUTO SCHUNN SRL, CALEA

RADNEI, NR. 247, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)
Noi cumparam masina ta

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat.
───────

(210) M 2021 05357
(151) 15/07/2021
(732) RECOVER SRL, STR. PANAIT

ISTRATI, NR. 58, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

recover inspiră viață

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 01.03.09; 05.05.19; 05.05.20;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

(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,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
44. Servicii de fizioterapie, masaj, furnizare
de centre de recuperare fizică,
asistență medicală, chiropractică, dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
servicii de osteopatie, reabilitare fizică, servicii
de control fizic.

───────

(210) M 2021 05358
(151) 15/07/2021
(732) RECOVER SRL, STR. PANAIT

ISTRATI, NR. 58, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
CLINICA RECOVER

(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,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
44. Servicii de fizioterapie, masaj, furnizare
de centre de recuperare fizică,
asistență medicală, chiropractică, dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
servicii de osteopatie, reabilitare fizică, servicii
de control fizic.

───────
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(210) M 2021 05359
(151) 15/07/2021
(732) RAVI SILVER SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI, NR.
235, BIROUL NR. 6B, JUD.
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VERDENA Iubim plantele

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 24.01.10; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comert on-line.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 05360
(151) 15/07/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
REVITALIZARE? Ai nevoie

de un espresso! PLASTIC ÎN
PRODUS PAHAR FABRICAT

PARŢIAL DIN PLASTIC

(531) Clasificare Viena:
05.07.01; 26.11.12; 26.05.01; 26.04.01;
26.04.02; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
maro, roşu, albastru

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
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goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, aparate de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esențe de cafea,
altele decât uleiurile esenţiale, uleiuri de cafea,
altele decât cele esenţiale, doze de cafea
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esenţiale, cafea cu gheață, extracte de cafea,
cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, capsule
de cafea, umplute, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea măcinate,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, cicoare (înlocuitori de cafea), boabe
de cafea prăjite, amestecuri de extracte de
cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea

cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate, servicii
de carduri de fidelitate (promovare), servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cercetări pentru afaceri, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, servicii de
agenţii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri şi
materiale publicitare, asistenţă în conducerea
şi managementul afacerilor, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de maşini şi
aparatură de birou, căutare de sponsorizare,
cercetarea pieţei, servicii pentru compararea
preţurilor, compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, informaţii şi sfaturi comerciale
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pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2021 05361
(151) 15/07/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
RĂSFĂŢ? Meriţi un

cappuccino! PLASTIC ÎN
PRODUS PAHAR FABRICAT

PARŢIAL DIN PLASTIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.11.12; 26.01.01; 05.07.01;
26.05.01; 26.04.01; 26.04.02; 08.01.23

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
maro, roşu, albastru, mov, portocaliu

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
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goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, aparate de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
altele decât uleiurile esenţiale, uleiuri de cafea,
altele decât cele esenţiale, doze de cafea
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esenţiale, cafea cu gheață, extracte de cafea,
cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, capsule
de cafea, umplute, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea măcinate,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, cicoare (înlocuitori de cafea), boabe
de cafea prăjite, amestecuri de extracte de
cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea

cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate, servicii
de carduri de fidelitate (promovare), servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cercetări pentru afaceri, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, servicii de
agenţii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri şi
materiale publicitare, asistenţă în conducerea
şi managementul afacerilor, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de maşini şi
aparatură de birou, căutare de sponsorizare,
cercetarea pieţei, servicii pentru compararea
preţurilor, compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, informaţii şi sfaturi comerciale
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pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2021 05362
(151) 15/07/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
PAUZĂ? Oferă-ţi un

caffe latte! PLASTIC ÎN
PRODUS PAHAR FABRICAT

PARŢIAL DIN PLASTIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 05.07.01; 26.01.01; 26.11.12;
26.05.01; 26.04.01; 26.04.02; 08.01.23;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
maro, roşu, albastru, verde, portocaliu

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
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goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, aparate de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esențe de cafea,
altele decât uleiurile esenţiale, uleiuri de cafea,
altele decât cele esenţiale, doze de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esenţiale, cafea cu gheață, extracte de cafea,
cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, capsule
de cafea, umplute, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea măcinate,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, cicoare (înlocuitori de cafea), boabe
de cafea prăjite, amestecuri de extracte de
cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea

cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate, servicii
de carduri de fidelitate (promovare), servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cercetări pentru afaceri, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, servicii de
agenţii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri şi
materiale publicitare, asistenţă în conducerea
şi managementul afacerilor, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de maşini şi
aparatură de birou, căutare de sponsorizare,
cercetarea pieţei, servicii pentru compararea
preţurilor, compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, informaţii şi sfaturi comerciale
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pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2021 05363
(151) 15/07/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ RELAXARE?

Savurează un irish coffee!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.07.01

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
maro, rosu, albastru, turcoaz, portocaliu

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
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electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, aparate de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea
altele decât cele esenţiale, uleiuri de cafea altele
decât cele esenţiale, doze de cafea, umplute,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse

de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate, servicii
de carduri de fidelitate (promovare), servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cercetări pentru afaceri, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, servicii de
agenţii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri şi
materiale publicitare, asistenţă în conducerea
şi managementul afacerilor, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de maşini şi
aparatură de birou, căutare de sponsorizare,
cercetarea pieţei, servicii pentru compararea
preţurilor, compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
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texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2021 05364
(151) 15/07/2021
(732) IULIA-ELENA BOLOCA, STR.

EMIL RACOVITA, NR. 12, BL. R3,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 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)

TRAS TISSUES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 19.03.25; 04.05.21

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

clase:
16. Şervețele de hârtie, șervețele din hârtie,
șervețele de unică folosință, șervețele de
buzunar din hârtie, șervețele din hârtie pentru
față, șervetele de masă din hârtie, șervețele de
toaletă din hârtie, șervețele de hârtie pentru uz
casnic, șervețele de hârtie de pus sub cești, role
de bucătărie (hârtie).

───────
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(210) M 2021 05365
(151) 15/07/2021
(732) SANDRU CLAUDIA IRINA,

STR. CATEDRALEI NR.4,
JUD. HUNEDOARA, URICANI,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA ŢINUTUL
MOMÂRLANILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.01.02

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

41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor, simpozioanelor cu
scop educaţional sau cultural, publicarea cărților
și textelor, altele decât textele cu scop
publicitar, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii de reporteri de știri, reportaje fotografice,
fotografie, servicii culturale, educaționale sau de
amuzament furnizate de parcuri de divertisment,
circuri,grădini zoo, galerii de artă, muzee,
academii (educaţie), organizarea concursurilor
de frumusețe, antrenare, organizarea și
susținerea conferințelor, distribuție de filme,
servicii educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tabere de vacanță,
servicii ale cluburilor de sănătate, microfilmare,
organizarea de expoziții in scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de baluri, raportare
fotografică, furnizarea facilităților de recreere,
educație religioasă, producția de spectacole,
compunerea de melodii, servicii de tabere
sportive, predare/servicii educaționale/servicii de
instruire, recalificare vocațională, organizarea
și susținerea de ateliere, scrierea de texte
altele decât cele publicitare, producții de teatru,
închiriere echipament sportiv.

───────

(210) M 2021 05366
(151) 15/07/2021
(732) PAMELA-GABRIELA VIGH, STR.

MARNEI, NR. 41, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, 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)

Pamela Vigh
Creatoare de Savori

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.05

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

41. Educație, academii (educație), servicii
educative și de instruire, servicii de educație
referitoare la arta culinară, organizare de
cursuri, organizare de cursuri de instruire,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
de cursuri de formare, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
instruire profesională, pregătire și instruire,
furnizare de cursuri de instruire, demonstrații
în scop de instruire, servicii de instruire și
formare, acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, acreditare de servicii de educație,
servicii educative oferite de școli, servicii
de instruire oferite de școlile de bucatari,
consiliere în carieră (educație), furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
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intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare.

───────

(210) M 2021 05367
(151) 15/07/2021
(732) PLUTOSH PLUTARD PARTNERS

S.R.L, ALEEA LUNCA SIRETULUI
10, BL. M45B, AP. 5, SECTOR 6,
BUCURESTI, 062037, ROMANIA

(540)

ZEBRA CAT WATER
BAR BUBBLE TEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 03.01.06

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

30. Ingrediente pentru prepararea shake-urilor
pe bază de lapte (arome), cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 05368
(151) 15/07/2021
(732) AVAMUV PRODUCTION SRL,

STR. BANUL UDREA, NR. 12,
BL H5, SC A, ETAJ 4, AP 20,
BUCURESTI, 031274, ROMANIA

(540)
AVAMUV

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

35. Administrare în materie de activități de
marketing, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, agenții de publicitate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
asistență în afaceri privind identitatea
corporativă, asistență în domeniul comercializării
produselor, campanii de marketing, concepere
de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderi comerciale, dezvoltare
de campanii promoționale, dezvoltare de
concepte de marketing, dezvoltare de conceptii
de publicitate, editare post-producție de
publicitate și reclame, editare și actualizare
de texte publicitare, furnizare de modele
pentru campanii promoționale, furnizare de
modele în scopuri publicitare, furnizare de
servicii publicitare, indexare web în scop
comercial sau publicitar, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, întocmirea
de texte de publicitate comercială, întocmire
de reclame, texte publicitare (redactare de -),
servicii publicitare și de promovare, servicii
de strategie de marcă, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare pentru
hoteluri, servicii publicitare pentru cărți, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de materiale publicitare, producție de
reclame cinematografice

───────
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(210) M 2021 05369
(151) 15/07/2021
(732) BIOSMARTCONCEPT SRL, STR.

EUDOXIU HURMUZAKI NR.27H,
CAMERA 4, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

BioLIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#95c943, HEX #c2da48, HEX #cddd47,
HEX #dfe449, HEX #8ec744, HEX
#b4d44c, HEX #bbd647, HEX #c4da47,
HEX #d2df47, , HEX #bfd846, HEX
#82c343, HEX #9ecc45, HEX #cfde47,
HEX #b5d546), galben ( HEX #dce348,
HEX #e1e549, HEX #e8e84a,

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

5. Suplimente nutritive, suplimente nutritive
minerale, suplimente alimentare, suplimente
alimentare antioxidante
44. Consiliere în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate

───────


