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Cereri Mărci publicate în 25/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03745 18/05/2021 SC AROMA PRODCOM SRL Aroma

2 M 2021 03804 18/05/2021 MIOARA HURJA Priceless Nails

3 M 2021 03909 18/05/2021 GABRIEL VOIC

4 M 2021 03910 18/05/2021 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

BERIXATON

5 M 2021 03912 18/05/2021 ANCA STEFAN TREELINE

6 M 2021 03913 18/05/2021 S.C. CICOM S.R.L.

7 M 2021 03914 18/05/2021 JOSI LOGISTIC SRL AMBULANTA RUTIERA Josi

8 M 2021 03915 18/05/2021 SC DREAM TRADEMARK
STUDIO SRL

AMPM

9 M 2021 03916 18/05/2021 ECO BUSINESS SOLUTIONS
SRL

REFRESH your memories

SRL
THE CLIMATE VERTICAL

13 M 2021 03921 18/05/2021 GUANGDONG OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD

oppo

14 M 2021 03923 18/05/2021 PEISAGISTICA SHRI GARDEN
S.R.L.

PSG

15 M 2021 03924 18/05/2021 IMPLANT EXPERT SERVICES
SRL

Dinţi Ficşi pentru o VIAŢĂ

16 M 2021 03925 18/05/2021 LAHOVARY PALACE SRL LAHOVARY PALACE

17 M 2021 03926 18/05/2021 IULIAN DANUT LEONTE RoBILETE.RO

18 M 2021 03927 18/05/2021 ANDRA-RODICA PREDESCU Andra Rose

19 M 2021 03928 18/05/2021 ZIBELIBE S.R.L. LET'S COFFEE

20 M 2021 03929 18/05/2021 MAGNIFICA COLLECTION
S.R.L.

tuyo

21 M 2021 03930 18/05/2021 CRONA COM S.R.L. CRONA ROMANA Ciocolată de
Post

22 M 2021 03931 18/05/2021 PAUL GABOR - ILIESCU ÎMPREUNĂ PENTRU NATURĂ

23 M 2021 03932 18/05/2021 CONSTANTIN OLTEANU KEPLERS CONFORTUL
POTRIVIT OCHILOR TĂI

10 M 2021 03917 18/05/2021 KRYSTIAN VERES OPTIKA 88

11 M 2021 03919 18/05/2021 DAN ANDREI RAUTI ALPHA GSM

12 M 2021 03920 18/05/2021 SC ATON BUSINESS CREATOR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 03933 18/05/2021 STEP UP ARMY Step Up Dance Center

25 M 2021 03934 18/05/2021 SC DR. OETKER ROMANIA
SRL

SIMPLU ȘI BUN. DIN PLANTE
inedit

26 M 2021 03935 18/05/2021 DENTO SPA DERM S.R.L. DS dr. Saki Estetix

27 M 2021 03936 18/05/2021 RTR SERVICES S.R.L. Girls CORNER

28 M 2021 03937 18/05/2021 ANDREI-SILVIU LĂLUCIU AREC REAL ESTATE

29 M 2021 03938 18/05/2021 MIHAELA CHIRILOAIA CHEFS EVOLUTION
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(210) M 2021 03745
(151) 18/05/2021
(732) SC AROMA PRODCOM SRL, STR.

LIVEZILOR NR. 32, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Aroma

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (RAL
2004, RAL 2003), galben, albastru

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

4. Lumânări
───────

(210) M 2021 03804
(151) 18/05/2021
(732) MIOARA HURJA, STR. SF. LAZĂR

NR. 45, BL. A5-6, SC. A6, ET.4, AP.
13, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700049,
IAȘI, ROMANIA

(540)
Priceless Nails

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

44. Servicii prestate de saloane de manichiură,
servicii de manichiură, servicii de manichiură și
de pedichiură, servicii de manichiură la domiciliu.

───────

(210) M 2021 03909
(151) 18/05/2021
(732) GABRIEL VOIC, STR. ROŞIA

MONTANA NR. 1, BL. 17, SC.
3, ET. 1, AP. 86, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 25.01.25; 29.01.13

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

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de catering,
servicii oferite de fast-fooduri.

───────
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(210) M 2021 03910
(151) 18/05/2021
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCURESTI,
020392, ROMANIA

(540)
BERIXATON

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

5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 03912
(151) 18/05/2021
(732) ANCA STEFAN, STRADA

MIORITEI NR. 14, SC. D, JUDEȚUL
BACAU, BACAU, 600181, BACĂU,
ROMANIA

(540)

TREELINE

(531) Clasificare Viena:
03.04.07; 03.01.08; 03.01.14; 05.01.10;
06.01.02; 03.07.24; 01.07.06; 01.01.01;
01.15.05; 15.01.11; 14.07.02; 21.03.25;
27.05.01

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

43. Furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare temporară, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servicii de cazare cu
mic dejun inclus, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru vacanțe, servicii de
ospitalitate (cazare), asigurare de spații de
cazare pentru turiști, servicii de agenții de

cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de cazare
pentru vacanțe, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, furnizare de cazare temporară
în pensiuni, servicii oferite de pensiuni, furnizare
de informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
rezervare pe internet de cazare temporară,
rezervări de pensiuni, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2021 03913
(151) 18/05/2021
(732) S.C. CICOM S.R.L., CALEA

IALOMITEI NR. 3A, JUD.
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR.8E, BL.9,
AP. P03, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
08.01.18

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

30. Îngheţată.
───────
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(210) M 2021 03914
(151) 18/05/2021
(732) JOSI LOGISTIC SRL, STR.

VIILOR NR.67A, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

AMBULANTA RUTIERA Josi

(531) Clasificare Viena:
21.01.25; 02.09.04; 09.07.05; 26.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben,
gri, roşu, albastru

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

37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de service pentru
întreținerea vehiculelor, servicii de service pentru
repararea vehiculelor, întreținere, service și
reparare de vehicule, stații service pentru
întreținerea vehiculelor, stații service pentru
repararea vehiculelor, reparații de automobile,
reparații și întreținere de automobile.
39. Transport, organizarea transportului, servicii
de închiriere în legătură cu transport
și depozitare, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură
cu transportul, transport terestru, transport
securizat, organizarea transportării, transport
rutier, transportul pasagerilor, organizarea
serviciilor de transport, închirierea mijloacelor de
transport, transport și livrare de bunuri, transport
de marfă și cargo și servicii de debarasare,

închiriere de spații, structuri, unități și containere
pentru depozitare și transport, tractare de
vehicule, tractare cu autovehicule, servicii de
tractare maritimă, servicii de tractare vehicule,
tractarea de urgență a camioanelor, tractare
de urgență de autovehicule sau camioane,
asistență în caz de avariere a vehiculelor
(tractare), servicii de asistență rutieră (transport).

───────

(210) M 2021 03915
(151) 18/05/2021
(732) SC DREAM TRADEMARK STUDIO

SRL, STR. DIMITRIE DINICU
NR.66, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300696, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AMPM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de baruri de cocteiluri, servicii oferite de
ceainării, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii ale barurilor, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii de
local public, servicii de ceainărie.

───────
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(210) M 2021 03916
(151) 18/05/2021
(732) ECO BUSINESS SOLUTIONS

SRL, STR. SMARANDA BRAESCU
NR. 21, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

REFRESH your memories

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08

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

clase:
32. Amestec de sucuri de fructe, apă
(băuturi), apă cu arome, apă de masă,
apă gazoasă (carbonatată), apă gazoasă
(sifon), apă îmbogățită cu minerale (băuturi),
apă îmbuteliată, apă minerală, apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă,
apă tonică, apă tonică (băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), ape, ape cu
aromă de fructe, ape minerale (băuturi),
băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi carbogazoase, nealcoolice,
din fructe, băuturi nealcoolice care constau în
principal din sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
cu aromă de fructe, băuturi de fructe, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice
din fructe și sucuri de fructe, băuturi din legume,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice pe
bază de fructe, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi pe bază de suc de mere,
băuturi pe bază de suc de aloe, băuturi pe bază
de suc de ananas, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, citronadă, siropuri pentru limonadă,
limonade, sucuri, sucuri carbogazoase.
35. Analiză și cercetare de piață, campanii de
marketing, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de date în baze de date
electronice, compilare de informații în baze
de date informatice, compilare de informații în

registre computerizate, compilare, producție și
diseminare de material publicitar, concepere
de material publicitar, consiliere cu privire
la produse de consum, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și
în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, demonstrație de vânzare (pentru
terți), dezvoltare de campanii promoționale,
dezvoltare de concepte de marketing, dezvoltare
de planuri de marketing, difuzare de informații
comerciale, difuzare de materiale publicitare
online, difuzarea de anunțuri publicitare și
anunțuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare, distribuire de eșantioane, distribuire
de materiale publicitare, distribuire de mostre
în scopuri publicitare, distribuire de pliante
publicitare, distribuire de prospecte în scop
publicitar, distribuire de prospecte și mostre
în scopuri publicitare, distribuire de reclame
și material publicitar (pliante, broșuri, foi
volante și mostre), distribuire de texte
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
distribuție de mostre, distribuție de produse în
scopuri publicitare, efectuarea de studii interne
privind comunicările comerciale, estimări pentru
marketing, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații publicitare,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, informare
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, inventariere de
mărfuri, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing pe internet,
marketing promoțional, împărţirea de eşantioane
de produs, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
de lansări de produse, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de stimulare și
fidelizare, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare și administrare de programe
de fidelitate pentru clienți, organizare și
gestionare de programe de stimulare și
fidelizare comerciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea de
publicitate, producție de materiale publicitare,
promovarea afacerii (publicitate), publicare de
materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale și
texte publicitare, publicitate, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
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publicitate online, publicitate și marketing,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de publicitate pentru promovarea
băuturilor, servicii de publicitate și de promovare
de vânzări, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de publicitate și marketing,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare.

───────

(210) M 2021 03917
(151) 18/05/2021
(732) KRYSTIAN VERES, STR.

IZVORULUI NR. 8, JUD.
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA NR.61, BL.10E, SC.B,
AP.9, JUD. COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

OPTIKA 88

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 16.03.13;
26.01.01

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

9. Ochelari, lentile pentru ochelari, rame, tocuri
de ochelari, ochelari de protecţie pentru sport,
ochelari de soare, ochelari fără braţe, şnururi
pentru ochelari, lănţisoare pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 03919
(151) 18/05/2021
(732) DAN ANDREI RAUTI, STR.

NICOLAE G. CARANFIL NR. 38,
BL. 10C, SC. 1, ET. 4, AP. 17,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014144,
ROMANIA

(540)

ALPHA GSM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
9. Carcase pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații de
piele, protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri) pentru telefoane mobile,
baterii pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, difuzoare pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane mobile, suporturi
pentru telefoane mobile.

───────
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(210) M 2021 03920
(151) 18/05/2021
(732) SC ATON BUSINESS CREATOR

SRL, STR. NEGOIULUI, NR.2,
BL.D7, AP.4, JUDETUL NEAMT,
PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

THE CLIMATE VERTICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.01.16; 26.07.25

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

clase:
41. Activități de educație privind dezvoltarea
afacerilor.

───────

(210) M 2021 03921
(151) 18/05/2021
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE

TELECOMMUNICATIONS CORP.,
LTD, NO.18 HAIBIN ROAD,
WUSHA, CHANG'AN, DONGGUAN,
GUANGDONG, CHINA

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

(540)

oppo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Calculatoare tablete, programe de
calculator înregistrate, software pentru jocuri,
periferice adaptate pentru a fi folosite
la calculatoare, programe de calculatoare
(software descărcabil), aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, ochelari inteligenți, terminale
interactive cu ecran tactil, roboți umanoizi
cu inteligență artificială, calculatoare portabile,
software de recunoaștere a gesturilor, software
pentru jocuri de realitate virtuală, scanere
biometrice, faxuri, instrumente de navigație,
dispozitive portabile de urmărire a activității,
telefoane inteligente, carcase pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, curele pentru telefonul mobil,
tastaturi pentru telefoane inteligente, boxe fara
fir, player portabil multimedia, căști pentru
telefoane, aparate didactice, camere video
portabile, căști pentru realitate virtuală, roboți
pentru supraveghere de securitate, aparate de
fotografiat, suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), cabluri usb, cipuri (circuite integrate),
ecrane tactile, baterii galvanice, alimentatoare
pentru acumulatoare, surse de alimentare
portabile (baterii reîncărcabile), desene animate,
aparate pentru analiza aerului, instrumente de
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măsurare, biocipuri, televizoare, proiectoare,
căști fără fir, joystick-uri pentru calculatoare, nu
pentru jocuri video, circuite integrate.

───────

(210) M 2021 03923
(151) 18/05/2021
(732) PEISAGISTICA SHRI GARDEN

S.R.L., STR. SARMISEGETUZA,
NR. 16, CAMERA 1, ET. 2,
AP. 3, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

PSG

(531) Clasificare Viena:
05.01.09; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu

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

44. Amenajare peisajistică, grădinărit
peisagistic, servicii de arhitectură peisageră,
consultanță referitoare la peisagistică, design de
grădină și peisagistic, horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, întreținere de grădini,
proiectare (design) de grădini, servicii pentru
îngrijirea grădinilor, servicii de amenajare a
grădinilor, plantarea unei grădini cu copaci,
îngrijirea grădinii sau a straturilor de flori,
furnizare de informații despre plantarea pomilor

în grădini, plantare de copaci, furnizare de
instalații pentru toalete publice, furnizare de
toalete publice.

───────

(210) M 2021 03924
(151) 18/05/2021
(732) IMPLANT EXPERT SERVICES

SRL, STR. CHINDIEI NR. 4,
PARTER, CAM 1, CAMERELE 3-5,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040185,
ROMANIA

(540)

Dinţi Ficşi pentru o VIAŢĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

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

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2021 03925
(151) 18/05/2021
(732) LAHOVARY PALACE SRL, STR.

BATIŞTE NR. 27, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LAHOVARY PALACE

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 07.05.05; 03.07.01; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
rosu, verde, visiniu, negru

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 03926
(151) 18/05/2021
(732) IULIAN DANUT LEONTE, STR.

BRADULUI, NR. 15, SC. C, AP. 7,
JUDEŢ BACAU, BACAU, 600245,
BACĂU, ROMANIA

(540)

RoBILETE.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 03927
(151) 18/05/2021
(732) ANDRA-RODICA PREDESCU,

STR. GEN. ATANASIE
DEMOSTENE, NR. 23, AP.
1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Andra Rose

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
05.05.01

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, hanorace sport, hanorace cu glugă,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste.

───────

(210) M 2021 03928
(151) 18/05/2021
(732) ZIBELIBE S.R.L., VALEA VIȘEULUI

NR.115A, JUDEŢ MARAMUREŞ,
VALEA VIȘEULUI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUDEŢ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

LET'S COFFEE

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, amestecuri de cafea, pungi de
cafea umplute, cafea gata preparată, cafea
măcinată, doze de cafea gata de a fi consumate,
umplute, cafea prăjită, cafea prăjită instant, cafea
măcinată prăjită, cafea neagră, cafea pudră,
cafea pudră instant, cafea rece, cafea proaspătă,
cafea cu lapte, cafea espresso, băuturi de cafea,
băuturi (pe bază de cafea), băuturi mix de cafea,
boabe de cafea, băuturi de cacao, băuturi de
ciocolată, băuturi de ceai, băuturi (pe bază de
ciocolată), băuturi (pe bază de ceai), băuturi
mix de cacao, băuturi mix de ciocolată, băuturi
mix de ceai, sirop pentru îndulcit (care nu se
utilizează ca băutură), zahăr, miere, condiment
natural (utilizat pentru băuturi), preparate pentru
prepararea băuturilor de cafea, preparate pentru
prepararea băuturilor de cacao, preparate pentru
prepararea băuturilor de ciocolată.batoane de
cereale și batoane energizante, produse de
brutărie, produse de patiserie, dulciuri, ceai.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale şi
carbogazoase, băuturi nonalcoolice din fructe
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şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
nealcoolice pentru prepararea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, publicitate,
managementul afacerilor, servicii de desfacere,
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross și en-detail,
prezentări de produse și servicii, prezentarea,
difuzarea și distribuirea de prospecte, imprimate,
de orice tip și pe orice cale prin corespondență,
pe cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, on-line într-o rețea computerizată sau
prin alte mijloace de comunicații, servicii de
aprovizionare (achiziţii) pentru terţi, cumpărare
şi vânzare pentru terţi, servicii de agneţii de
import-export, organizare de expoziţii, târguri,
prezentări de produse şi servicii în scop
publicitar, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
de prospecte, imprimate, eşantioane, de orice
tip şi pe orice cale prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăți de
produse (exceptând transportul lor), permițând
în mod convenabil consumatorilor să vadă și
să cumpere, în magazine, lanț de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poștă,
internet sau prin alte mijloace de comunicații.
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de cafenele, servicii oferite de snack baruri,
servicii oferite de restaurante și servicii de
restaurante pentru mâncare de luat masa,
servicii de catering, servicii de livrare a cafelei
pentru birouri și companii, servicii în legătură
cu acorduri privind evenimente, pregătirea și
furnizarea de alimente și băuturi, prepararea
de alimente și băuturi, pregătirea alimentelor și
băuturilor pentru colectare.

───────

(210) M 2021 03929
(151) 18/05/2021
(732) MAGNIFICA COLLECTION S.R.L.,

DRUMUL COOPERATIVEI, NR.
78-82, LOT 4/2, MANSARDA
+POD, CAM. 3, AP. 21, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

tuyo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a materiale
de construcții nemetalice, gresie, gresie pentru
construcții, adezivi pentru fixarea gresiei, faianță,
plăci de faianță, adezivi pentru fixarea plăcilor de
faianță, articole din ceramică pentru construcții,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie
ceramică, materiale și elemente de construcție
și edificare, nemetalice, parchet, parchete de
lemn, plăci de parchet laminat, plinte nemetalice,
plăci pentru izolații, nu din metal, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, articole sanitare realizate din piatră,
articole sanitare realizate din porțelan, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, vase de toaletă,
vase pentru toaletă, vase de toaletă (w.c.),
vase de toaletă cu jet de apă pentru spălare,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
toalete individuale încastrate, bideuri, pisoare
(obiecte sanitare), capace pentru vase de
toaletă, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), clapete de acționare pentru
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rezervoare de apă pentru closet, accesorii pentru
baie, accesorii de uz sanitar, robinete, robineți,
robineți de apă, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru bideuri, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robinete pentru instalații de
alimentare cu apă, dușuri vândute sub formă
de seturi, căzi de duș, căzi pentru duș, căzi
de baie, căzi care încorporează jeturi de aer,
paravane de cadă, cabine pentru duș, cabine de
duș, uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la materiale
de construcții nemetalice, gresie, gresie pentru
construcții, adezivi pentru fixarea gresiei, faianță,
plăci de faianță, adezivi pentru fixarea plăcilor de
faianță, articole din ceramică pentru construcții,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie
ceramică, materiale și elemente de construcție
și edificare, nemetalice, parchet, parchete de
lemn, plăci de parchet laminat, plinte nemetalice,
plăci pentru izolații, nu din metal, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, articole sanitare realizate din piatră,
articole sanitare realizate din porțelan, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, vase de toaletă,
vase pentru toaletă, vase de toaletă (w.c.),
vase de toaletă cu jet de apă pentru spălare,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
toalete individuale încastrate, bideuri, pisoare
(obiecte sanitare), capace pentru vase de
toaletă, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), clapete de acționare pentru
rezervoare de apă pentru closet, accesorii pentru
baie, accesorii de uz sanitar, robinete, robineți,
robineți de apă, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru bideuri, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robinete pentru instalații de

alimentare cu apă, dușuri vândute sub formă
de seturi, căzi de duș, căzi pentru duș, căzi
de baie, căzi care încorporează jeturi de aer,
paravane de cadă, cabine pentru duș, cabine de
duș, uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la materiale de construcții
nemetalice, gresie, gresie pentru construcții,
adezivi pentru fixarea gresiei, faianță, plăci
de faianță, adezivi pentru fixarea plăcilor de
faianță, articole din ceramică pentru construcții,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie
ceramică, materiale și elemente de construcție
și edificare, nemetalice, parchet, parchete de
lemn, plăci de parchet laminat, plinte nemetalice,
plăci pentru izolații, nu din metal, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, articole sanitare realizate din piatră,
articole sanitare realizate din porțelan, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, vase de toaletă,
vase pentru toaletă, vase de toaletă (w.c.),
vase de toaletă cu jet de apă pentru spălare,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
toalete individuale încastrate, bideuri, pisoare
(obiecte sanitare), capace pentru vase de
toaletă, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), clapete de acționare pentru
rezervoare de apă pentru closet, accesorii pentru
baie, accesorii de uz sanitar, robinete, robineți,
robineți de apă, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru bideuri, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robinete pentru instalații de
alimentare cu apă, dușuri vândute sub formă
de seturi, căzi de duș, căzi pentru duș, căzi
de baie, căzi care încorporează jeturi de aer,
paravane de cadă, cabine pentru duș, cabine de
duș, uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
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pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la materiale de construcții nemetalice, gresie,
gresie pentru construcții, adezivi pentru fixarea
gresiei, faianță, plăci de faianță, adezivi pentru
fixarea plăcilor de faianță, articole din ceramică
pentru construcții, blocuri și suprafețe de pavaj
din gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete
pentru lavoare, accesorii de scurgere pentru
lavoare, vase de toaletă, vase pentru toaletă,
vase de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, rezervoare w.c.,
rezervoare pentru toaletă, toalete individuale
încastrate, bideuri, pisoare (obiecte sanitare),
capace pentru vase de toaletă, clapete de
acționare pentru rezervoare de closet, clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
clapete de acționare pentru rezervoare de apă
pentru closet, accesorii pentru baie, accesorii
de uz sanitar, robinete, robineți, robineți de
apă, robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare,
telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru locuință(exceptând transportul lor),
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea

globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03930
(151) 18/05/2021
(732) CRONA COM S.R.L., CALEA

PLEVNEI 8, PARTER, AP
3, CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CRONA ROMANA
Ciocolată de Post

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 24.09.05;
25.01.15

(591) Culori revendicate:maro deschis, maro ,
rosu, Auriu, Galben

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

30. Ciocolată, dulciuri.
───────
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(210) M 2021 03931
(151) 18/05/2021
(732) PAUL GABOR - ILIESCU, STR.

DĂNULEŞTI 7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023081, ROMANIA

(540)
ÎMPREUNĂ PENTRU NATURĂ

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

38. Servicii de telecomunicații
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 03932
(151) 18/05/2021
(732) CONSTANTIN OLTEANU, STR.

SZEMLER FERENC NR.7, AP.15B,
NR.7, AP.15B, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KEPLERS CONFORTUL
POTRIVIT OCHILOR TĂI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.09.04; 29.01.04

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi
pentru terţi, administrare a afacerilor pentru
agenții și brokeri de asigurări, pe bază
de externalizare, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru autori și

scriitori, administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare a afacerilor pentru manechine,
administrare a afacerilor pentru o companie
aeriană.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de băi turcești, saloane
de coafură, servicii oferite de complexuri
balneare, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, furnizare de
băi publice pentru igienă personală, furnizare
de echipamente pentru băi cu jeturi de apă
sub presiune, furnizare de informații despre
băi publice, furnizare de informații despre băi
turcești, furnizare de informații despre coafarea
părului, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, furnizare de
informații în materie de frumusețe, furnizare de
toalete portabile pentru evenimente, furnizare de
toalete publice, manichiură, ondularea părului,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, saloane
de îngrijire a pielii, servicii balneare pentru
sănătatea şi bunăstarea corpului şi a spiritului,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
cu laser pentru întinerirea pielii, servicii de
bronzare cu aerograf, servicii de bronzare
cu aerograf pentru corpul uman, servicii de
bărbierie, servicii de oftalmologie, ajustare
a dispozitivelor auditive, servicii de centre
de sănătate(ambulatorii), analiza alcoolemiei
în scopuri medicale, analize genetice pe
animale în scopuri de diagnostic sau tratament,
asistarea persoanelor în vederea renunțării la
fumat, asistență medicală la domiciliu, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, consiliere genetică, consiliere legată de
nutriție, consiliere privind terapia ocupațională,
consiliere în materie de sănătate, consiliere
și consultanță legate de stilul de viață în
scop medical, consultanță legată de nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
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consultanță în nutriție, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, evaluarea
controlului greutății, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, fizioterapie, furnizare de centre de
recuperare fizică, furnizare de centre de îngrijiri
de lungă durată, furnizare de informații despre
chiropraxie, furnizare de informații despre
consiliere în domeniul dieteticii și alimentației,
furnizare de informații nutriționale despre
alimente, furnizare de informații referitoare la
nutriție, furnizare de informații în materie de
lactanță, furnizare de informații în materie de
sănătate, furnizare de informații în materie de
sănătate prin telefon, furnizare de instalații
în scopul reabilitării sănătății, furnizare de
servicii de tratament pentru renunțarea la fumat,
furnizare de servicii online de fișe medicale,
cu excepția odontologiei, management de
servicii de asistență medicală, masaj, masaj
al țesuturilor adânci, masaj cu pietre calde,
masaj shiatsu, masaj în domeniul sporturilor,
îngrijire temporară (furnizare de servicii de),
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte
legate de îngrijirea sănătății, orientare dietetică
și nutrițională, osteopatie, pilates terapeutic,
planificare familială, planificare și supraveghere
a dietei pentru scăderea în greutate, planificare
și supraveghere în materie de regimuri
alimentare, planificare de programe de scădere
în greutate, reabilitare fizică, servicii oferite de
sanatorii, servicii oferite de sanatoriu, servicii
clinice homeopatice, servicii consultative privind
controlul greutății, servicii consultative privind
pierderea în greutate, servicii consultative în
domeniul dieteticii, servicii de acupunctură,
servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de baruri
de oxigen, servicii de cazare în case de odihnă,
servicii de cazare în sanatorii, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
consiliere pentru pierderea în greutate, servicii
de consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consiliere referitoare la diete, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de servicii de asistență
medicală, servicii de dietetică, servicii de drenaj
limfatic, servicii de electroterapie ca metodă de
fizioterapie, servicii de fizioterapie, servicii de
gestionare a greutății, servicii de hidroterapie
la domiciliu, servicii de meditație, servicii de
microdermabraziune, servicii de moașe, servicii
de muzicoterapie, servicii de planificare de
regimuri de slăbit, servicii de reflexologie, servicii
de îngrijire medicală pentru pacienții internați
și externi, servicii de îngrijire postnatală pentru

femei, servicii de terapie a vocii și de logopedie,
servicii de terapie autogenă, servicii de terapie
cu ventuze, servicii de terapie luminoasă,
servicii de terapie ocupațională, servicii de
terapie ocupațională și reabilitare, servicii de
tricologie, servicii în domeniul reiki (tehnică
de vindecare în medicina alternativă), servicii
oferite de clinici medicale, servicii patologice cu
privire la tratamentul persoanelor, servicii pentru
planificarea programelor de scădere în greutate,
servicii pentru scăderea în greutate, servicii
prestate de dieteticieni, servicii referitoare la
tratarea dependenței, servicii terapeutice cu
celule stem, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate.

───────

(210) M 2021 03933
(151) 18/05/2021
(732) STEP UP ARMY, STR.

HERCULANE, NR.11, AP. 20, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Step Up Dance Center

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.14; 02.07.02

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

41. Organizare de spectacole de dans, servicii
oferite de studiouri de dans, organizare de
cursuri de dans, servicii oferite de școli de dans,
organizare de spectacole de dans, prezentare de
demonstrații de dans, organizare de demonstrații
de dans, organizare de cursuri de dans pentru
adulți, organizare de cursuri de dans pentru
copii, reprezentație de dans, muzică și teatru,
furnizare de instruire în domeniul dansului,
prezentare de spectacole de dans în direct.

───────
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(210) M 2021 03934
(151) 18/05/2021
(732) SC DR. OETKER ROMANIA

SRL, STR. ALBESTI NR. 50, JUD.
ARGES, CURTEA DE ARGEȘ,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

SIMPLU ȘI BUN.
DIN PLANTE inedit

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3435C), negru

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

29. Pateu din soia, drob din soia, brânză de soia,
maioneză din soia, lapte din soia, soia procesată
și conservată, tofu, semipreparate pe bază de
soia, produse din soia ca înlocuitori de carne,
ulei de soia de uz alimentar, hummus (pastă de
năut)., fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Făină din soia, sos de soia, pastă din
boabe de soia (condiment), cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea, orez, paste făinoase și
tăieței, tapioca și sago, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).

32. Băuturi pe bază de soia, altele decât
înlocuitori de lapte., bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi
nealcoolice din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2021 03935
(151) 18/05/2021
(732) DENTO SPA DERM S.R.L., STR.

SEBASTIAN NR. 130, ETAJ
3, BIROUL NR. 1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DS dr. Saki Estetix

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.03

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

44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei.

───────

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 11882,
ROMANIA
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(210) M 2021 03936
(151) 18/05/2021
(732) RTR SERVICES S.R.L., ȘOSEAUA

BUCIUM NUMARUL 82, LIT.G,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Girls CORNER

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.04.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri,
argintiu, roșu

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

3. Produse pentru ı̂ngrijirea unghiilor inclusiv
unghii false, produse pentru aplicarea, fixarea
sau ı̂ndepărtarea unghiilor false, lacuri pentru
unghii şi produse pentru ı̂ndepărtarea lacului
de unghii, decoraţiuni pentru unghii, oje
semipermanente, lac de unghii sub formă de gel,
ceara epilat, benzi epilat, ulei epilat, ceara zahar
pentru epilat, produse cosmetice, preparate
pentru curățarea și ı̂ngrijirea corpului, de uz
cosmetic, autocolante pentru manichiură.
8. Aparatură electrică pentru manichiură și
pedichiură, ustensile şi instrumente manuale
pentru pedichiură şi manichiură, pile unghii,
forfecute de unghii, clesti unghii, suporturi pentru
manichiură, foarfeci de tuns.
11. Lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, uscătoare de păr.
21. Perii, cu exepția pensulelor, perii cosmetice,
perii de unghii.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, editare
a produselor de imprimerie publicitare, distribuire
de materiale publicitare, activităţi de mică

publicitate, consultanţă privind organizarea,
economia şi administrarea ı̂ntreprinderilor,
servicii de marketing, influentarea pietei, studiu
de piata si analiza, intermediere comercial-
profesională la achiziţia şi vânzarea, importul
şi exportul, precum şi servicii de vânzare
cu ridicata şi cu amănuntul cu privire la
produse pentru ı̂ngrijirea unghiilor inclusiv unghii
false, produse pentru aplicarea, fixarea sau
ı̂ndepărtarea unghiilor false, lacuri pentru unghii
şi produse pentru ı̂ndepărtarea lacului de unghii,
decoraţiuni pentru unghii, oje semipermanente,
lac de unghii sub formă de gel, ceara epilat,
benzi epilat, ulei epilat, ceara zahar pentru epilat,
intermediere comercial-profesională la achiziţia
şi vânzarea, importul şi exportul, precum şi
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul cu
privire la cosmetice, preparate pentru curățarea
și ı̂ngrijirea corpului, intermediere comercial-
profesională la achiziţia şi vânzarea, importul şi
exportul, precum şi servicii de vânzare cu ridicata
şi cu amănuntul cu privire la aparatura electrica
pentru manichiura si pedichiura, ustensile
şi instrumente manuale pentru pedichiură şi
manichiură, pile unghii, forfecute de unghii, clesti
unghii, suporturi pentru manichiură, autocolante
pentru manichiură, foarfeci de tuns, intermediere
comercial-profesională la achiziţia şi vânzarea,
importul şi exportul, precum şi servicii de
vânzare cu ridicata şi cu amănuntul cu privire
la lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, uscătoare de păr, intermediere
comercial-profesională la achiziţia şi vânzarea,
importul şi exportul, precum şi servicii de
vânzare cu ridicata şi cu amănuntul cu privire
la perii, perii cosmetice, perii de unghii,
organizare de evenimente ı̂n scopuri comerciale
şi publicitare, alcătuire şi gestionare a fişierelor
de date, servicii de consultanta, instructiuni
si informatii privind serviciile sus-mentionate,
serviciile menţionate anterior sunt furnizate de
asemenea prin intermediul reţelelor electronice,
precum internetul.

───────
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(210) M 2021 03937
(151) 18/05/2021
(732) ANDREI-SILVIU LĂLUCIU, STR.

NICOLAE BOBOC NR.18, AP.10,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC. B, AP. 96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AREC REAL ESTATE

(531) Clasificare Viena:
26.04.03; 26.15.25; 27.05.17

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

clase:
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
lucrări de birou, furnizarea de informații și
consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizare de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, informații comerciale,
organizarea de expoziții și târguri în scopuri
comerciale, publicitare și de promovare,
publicitate în aer liber, prezentare de servicii,
compilarea de informații în baze de date
computerizate, informații de afaceri, anchete de
afaceri, cercetarea afacerilor, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor,
marketing imobiliar, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare, informații comerciale,
promovarea comercială, servicii de birouri
comerciale, analiza comercială a pieței,
intermedierea de contacte comerciale și
economice, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, administrare a
afacerilor pentru centre de conferințe. publicitate
şi reclamă pentru activitatea de afaceri
imobiliare, management şi marketing în afaceri
imobiliare, furnizarea de informaţii prin
intermediul unui site web referitor la activitatea
sus menţionată, administraţie comercială

pentru a răspunde cererilor de oferte, servicii de
intermediere comercială, negocieri
comerciale şi încheiere tranzacţii/contracte,
servicii comerciale de licenţiere, servicii de
consiliere in afaceri privind francize în domeniul
imobiliar, servicii de cesiune de contracte de
inchiriere a proprietatilor imobiliare.
36. Brokeraj imobiliar, evaluări imobiliare,
agenții imobiliare, investiții imobiliare,
consultanță
imobiliară, afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, servicii ale agentului
imobiliar, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
estimări de proprietăți imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, formare de consorții imobiliare,
organizare de închirieri
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
planificare imobiliară, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietățile
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), servicii de brokeraj de proprietăți si
bunuri imobiliare, evaluare si gestionare de
bunuri imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile și proprietățile
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietatile imobiliare, organizare de
inchirieri ( doar proprietăți imobiliare), servicii
de gestiune a investitiilor imobiliare, consultanta
privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobliare), închirieri de spații
pentru birouri, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, agenții de
închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), servicii de informații
computerizare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
tranzacții ale brokerilor imobiliari pentru
bunuri imobiliare, furnizare de informații privind
piața proprietățile (imobiliară), servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
evaluare financiară a proprietății personale
și imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii ale agențiilor
imobiliare de spații comerciale, servicii de
gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, servicii de consiliere privind
deținerea de proprietăți imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliara pentru
corporatii, încheiere de contracte de bunuri
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de
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consultanță în materie de bunuri imobiliare,
servicii de gestiune imobiliare pentru
complexe de clădiri, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, furnizare de informații în
legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, spații
comerciale, terenuri, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, închiriere de centre de
afaceri (bunuri imobiliare).
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea
proprietăților imobiliare, servicii de construcții
civile și industriale, demolare de
construcții civile și industriale, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), lucrări de
reparații în construcții, construcția de
compartimente modulare de birou, reparații
construcții, renovări de clădiri, întreținere de
clădiri, construcție de birouri, servicii de
parcare cu valet pentru mașini, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale.
42. Evaluarea calității proprietăților imobiliare,
servicii de proiectare privind proprietăți
imobiliare, intocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, cercetare tehnică,
consultanță în domeniul tehnic, consultanță
tehnică în materie de proiectare, servicii de
consultanță tehnică în domeniul ingineriei civile,
proiectare de construcții, dezvoltare de
proiecte de construcții, proiectarea amplasării
birourilor, proiectare (design) de turnuri de
birouri cu mai multe etaje, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale.

───────

(210) M 2021 03938
(151) 18/05/2021
(732) MIHAELA CHIRILOAIA, STRADA

FLORI DE CÎMP NR. 9 B, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021608, ROMANIA

(540)
CHEFS EVOLUTION

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, alimente refrigerate constând în principal
din pește, antreuri preparate constând în
principal din fructe de mare, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aripioare de pui, brioșe cu ouă, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
burtă de vită, calmar preparat, carne de vită
preparată, carne prajita de pui, carne preparată,
cartofi umpluți, chiftele din pește, chili con carne
(tocană de ardei iute și carne), cine preambalate
care conțin în principal fructe de mare, cine
preambalate constând în principal din vânat,
concentrat din carne de vacă, consommé-uri,
cremă de fructe, falafel, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), feluri de mâncare preparate
din carne, fiertură (supe), fileuri de pește la
grătar, ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși
cu brânză proaspătă de vaci, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi),
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite constând în principal din
carne de pui, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din pește, mâncăruri gătite și
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congelate constând în principal din legume,
mâncăruri preparate care constau integral sau
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
constau în principal din chiftele din pește,
legume, ouă fierte și bulion (oden), mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
ouă, mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de curcan, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de rață, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază de
carne, omlete, pește gătit și congelat, pește
cu aromă de cartofi prăjiți, pârjoale din carne,
plăcintă cu carne, salate aperitiv, salate cu carne
de pasăre, salate de cartofi, salate de legume,
salate pe bază de cartofi, salate preparate,
salată caesar, sarmale în foi de viță, supe, supe
la conservă, supe și baze de supă, consommé-
uri (supe), extracte pentru supe, fond de supă
sub formă de granule, preparate pentru supă de
legume, supă groasă, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri cu
legume preparate, ciorbe, supe miso, supe miso
gata-preparate, supă de bame, supă de tăieței,
supă gata-preparată, supă groasă, surimi, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), tocană cu curry semipreparată, tocane
(alimente), tocană de vită, tocăni, turte din pește
și cartofi dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen),
ouă și produse din ouă, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile.
30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat
din biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru
biscotti, aluaturi împletite prăjite, amestecuri
de ciocolată caldă, alimente preparate pe
bază de tăieței, alimente sărate preparate din
făină de cartofi, aperitive (tartine), baghete
umplute, bezele, biscuiți crackers, biscuiți
crocanți, biscuiți de graham, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți umpluți cu brânză,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți cu aromă
de brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
cu ceapă, biscuiți umpluți cu brânză, bomboane
cu ciocolată, brioșe, budinci, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), bulete din

orez, chifle cu gem, cornuri, chifle umplute,
chifle înăbușite umplute cu pastă de fasole
roșie, chipsuri tortilla, clătite, clătite congelate,
clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite sărate,
covrigei, cremă de ouă englezească, creme
englezești custard (deserturi la cuptor), crema
spumă (dulce), decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, creme pe bază de cacao sub formă de
produse tartinabile, creme pe bază de ciocolată,
ciocolată, ciocolată de casă, ciocolată cu
alcool, ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, clătite americane, cozonaci,
cafea, ciocolată caldă, crenvurști calzi și ketchup
în chifle deschise, decorațiuni pentru pomul de
crăciun (comestibile), deserturi cremă instant,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
empanada, flan (produs de cofetărie), fondue
din ciocolată (produs de cofetărie), fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe trase
în ciocolată, feluri de mâncare în special pe
bază de orez, friganele congelate, frigănele,
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
gustări alimentare din porumb sub formă de
inele, gustări alimentare fabricate din porumb
sub formă expandată, gustări care constau în
principal din pâine, gustări din porumb expandat
cu gust de brânză, gustări din tortilla, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de orez, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări rapide preparate din
grâu integral, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, găluște de
creveți, găluște de orez, gustări sărate pe bază
de cereale, gustări sărate pe bază de porumb,
hamburgeri cu brânză, halva, jeleuri de fructe
(cofetărie), jiaozi (găluști umplute), lasagna, lipii
cu pui, macaroane cu brânză, marțipan, marțipan
din ciocolată, măr pané, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, nuga, lapte de pasare, paella, paste
făinoase umplute, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște (aluat umplut), pateuri cu
cârnați, pâine, produse de brutărie, produse de
brutărie fără gluten, pâine cu umplutură, pateuri
cu ciocolată, pizza, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza împăturită (calzone), praline
cu napolitană, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
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conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie umplute cu vin, plăcinte, plăcinte cu
carne, plăcinte cu carne de pasăre sau de vânat,
plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu carne de
pui, plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte
cu pește, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
proaspete, prăjitură din drojdie de bere, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din amidon de
porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din pesmet, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, rulouri cu
cârnați proaspeti, rulouri cu ou, rulouri de pâine
umplute, rulouri de primăvară, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, snacksuri răsucite cu gust de brânză,
spaghetti și chiftele, spirale din porumb, sushi,
tortillas, turte din orez, wonton (aluat umplut),
aluat din biscuiți graham pentru tarte, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), specialități de patiserie,
spume de ciocolată, înghețată, parfeuri, torturi,
torturi de înghețată, șerbeturi și sorbete,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, pește sau legume adăugate, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie din legume
și carne, ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați
proaspeți, salate de paste, salată de macaroane,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată, sandvișuri care conțin file de pește,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri cu
carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu pește, sendvișuri
cu carne de curcan, spaghete cu sos de roșii
la conservă, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, trufe cu rom (produse
de cofetărie), rulouri cu scorțișoară, specialități
de patiserie, sufleuri ca desert, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), taco, tartă de orez, tăiței
ramen, turte de mălai fierte într-un înveliș de
frunze, vafe, vată de zahăr.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, comandă computerizată
de stoc, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
prezentarea produselor în medii de comunicare,

prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comenzi pe un site de internet, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de patiserie, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iaurturi înghețate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de telemarketing, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii de agenții de import și export, servicii de
comenzi online computerizate, strângerea la un
loc, în folosul terților, de produse alimentare și
băuturi destinate consumului uman (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.
39. Ambalare cadouri, ambalare de alimente,
ambalare de articole pe bază de comandă
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și specificații ale altor persoane, ambalare
de produse alimentare, ambalarea, ambalarea
mărfurilor, ambalarea produselor, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, colectare, transport
și livrare de produse, livrarea de colete,
depozitare de alimente, depozitare de alimente
congelate în magazii, depozitare de băuturi,
depozitare de bunuri comerciale, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare de vinuri în condiții de temperatură
și umiditate controlată, depozitare în spații de
refrigerare a fructelor de mare, depozitare în
vrac, depozitare refrigerată de bunuri, depozitare
și livrare de bunuri, depozitare temporară de
livrări, împachetare de cadouri, împachetarea
produselor, livrare de cadouri, livrare de băuturi
spirtoase, livrare de colete prin curier, livrare
de coșulețe conținând pâine și băuturi, livrare
de coșuri cadou cu obiecte selectate pentru
o ocazie sau un motiv special, livrare de
pizza, livrare de produse de băcănie, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente, livrare de vinuri, livrare rapidă de
mărfuri, organizare de livrări de cadouri, servicii
de livrare, servicii de ambalare, servicii de
impachetare, servicii de transport de alimente.
43. Servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizarea de informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în gogoșării, furnizare de alimente și băuturi
în internet-cafe, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, localuri tip snack-bar, organizare de
banchete, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
restaurante (servirea mesei), servicii de
alimentație publică, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de braserie, servicii de
restaurante tip drive, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de bufet,
servicii de cantină, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și

băuturi, servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant washoku, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în gogoșării, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
mâncare la pachet (take-away/take-out), servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
sculptură culinară.
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9. Software de calculator descărcabil sau
înregistrat care folosește inteligența artificială
destinat utilizării în dezvoltarea de software,
kituri pentru dezvoltarea de software de
calculator (SDK) pentru vizualizare de către
calculator, vizualizarea de către mașini,
învățarea automată, inteligența artificială,
analiza datelor, învățarea profundă, prelucrarea
și analiza imaginilor, hardware de calculator
destinat utilizării în domeniile vizualizării de
către calculator, vizualizării de către mașini,
învățării automate, inteligenței artificiale, analizei
datelor, învățării profunde prelucrării și analizei
imaginilor, hardware de calculator pentru a
permite funcția de captare și analiză a datelor
în camere fotografice și senzori, hardware de
calculator pentru a permite funcția de distribuire
a datelor în camere fotografice și senzori, kituri
pentru dezvoltarea de software de calculator
(SDK) pentru a permite funcția de captare
și analiză a datelor în camere fotografice și
senzori, kituri pentru dezvoltarea de software
de calculator (SDK) pentru a permite funcția
de distribuire a datelor în camere fotografice și
senzori, software de calculator descărcabil sau
înregistrat pentru implementarea și optimizarea
modelelor în domeniile învățării automate,
învățării profunde și inteligenței artificiale,
software de calculator pentru utilizarea locală
de software pe bază cloud, a interfețelor pentru
programarea aplicațiilor (API) și de date în
timpul perioadelor fără conexiune la cloud sau
internet, dispozitive edge computing, software
de calculator descărcabil sau înregistrat pentru
edge computing.
42. Furnizarea de servicii de aplicații (ASP)
care oferă software care folosește inteligența
artificială destinat utilizării în dezvoltarea
de software, furnizarea de tehnologie cu
inteligență artificială și învățare automată pentru
îmbunătățirea funcțiilor de vizualizare de către

calculator din camere fotografice și senzori,
software ca servicii (SAAS) care oferă software
cu inteligență artificială destinat utilizării în
dezvoltarea de software, software ca un serviciu
(SAAS) în domeniile vizualizării de către
calculator, vizualizării de către mașini, învățării
automata , inteligenței artificiale, analizei datelor,
învățării profunda , prelucrării și analizei
imaginilor, software ca un serviciu (SAAS)
pentru a permite funcția de captare și analiză
a datelor în camere fotografice și senzori,
software ca un serviciu (SAAS) pentru a permite
funcția de distribuire a datelor în camere
fotografice și senzori, software ca un serviciu
pentru implementarea și optimizarea modelelor
în domeniile vizualizării de către calculator
vizualizării de către mașini, învățării automate,
inteligenței artificiale, analizei datelor, învățării
profunde, prelucrării și analizei imaginilor,
software ca un serviciu (SAAS) care oferă
software pentru utilizarea locală de software
pe bază cloud, software ca un serviciu
(SAAS) pentru utilizarea locală de software pe
bază cloud, a interfețelor pentru programarea
aplicațiilor (API) și de date în timpul perioadelor
fără conexiune la cloud sau internet, servicii
tehnologice, și anume, memorare electronică a
datelor.
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