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Cereri Mărci publicate în 26/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
RULER

RECORD

MENTOR

ACORD

MERIT

6 M 2021 05371 19/07/2021 IOAN ANTONIO CHINDRIS GL ROMÂNIA

7 M 2021 05404 19/07/2021 VALHAALLA INVEST SRL VALHALLA

8 M 2021 05405 19/07/2021 CASA URSACHI SRL MĂCELĂRIA ARTIZANALĂ
DUDACHI CURAT,
TRADIŢIONAL!

9 M 2021 05406 19/07/2021 GALLEON GROUP
ENTERPRISE SRL

PEST DEFEND

10 M 2021 05407 19/07/2021 MKB SYSTEM SRL SANTECH ISOKINETIC
MEDICAL TRAINING

11 M 2021 05408 19/07/2021 MTM SKY RESIDENCE SRL MTM RESIDENCE

12 M 2021 05409 19/07/2021 SC URSU MC&AM SRL Creative Bear

13 m 2021 05410 19/07/2021 FUNDATIA CONSERVATION
CARPATHIA

FĂGĂRAŞ FEST

14 M 2021 05411 19/07/2021 FUNDATIA CONSERVATION
CARPATHIA

Roadele Munţilor MERINDE
ALESE DIN FĂGĂRAŞ CULESE

15 M 2021 05412 19/07/2021 LAVINIU-COSMIN FLONTA
ANDREEA CONSTANTIN

Sprezza

16 M 2021 05413 19/07/2021 INVESTONIA SYSTEMS ELDORADO BET PARIURI
SPORTIVE

17 M 2021 05414 19/07/2021 MEATFABRIQ S.R.L. A DOR

18 M 2021 05415 19/07/2021 BRING TRADE SRL ELTABACCO

19 M 2021 05416 19/07/2021 JUDETUL SIBIU GUSTURI SIBIENE

20 M 2021 05418 19/07/2021 DOVAN INTERNATIONAL SRL Dovan

21 M 2021 05419 19/07/2021 DOVAN INTERNATIONAL DOVAN

22 M 2021 05420 19/07/2021 DOVAN INTERNATIONAL SRL

1 M 2021 05122 06/07/2021 SHARDA CROPCHEM ESPANA
S.L.

2 M 2021 05123 06/07/2021 SHARDA CROPCHEM ESPANA
S.L.

3 M 2021 05124 06/07/2021 SHARDA CROPCHEM ESPANA
S.L.

4 M 2021 05125 06/07/2021 SHARDA CROPCHEM ESPANA
S.L.

5 M 2021 05126 06/07/2021 SHARDA CROPCHEM ESPANA
S.L.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 05421 19/07/2021 MANAGEMENT

CERTIFICATION S.R.L.
MC Management Certification

24 M 2021 05423 19/07/2021 WEBDEX SRL WEBDEX

25 M 2021 05424 19/07/2021 DAVISIMI TRADING S.R.L. Zaliano POTTERY SHOP

26 M 2021 05425 19/07/2021 TREPADUS MIHAIL MARICEL
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Honey Hive

27 M 2021 05426 19/07/2021 JUDETUL SIBIU gusturi sibiene

28 M 2021 05427 19/07/2021 ILEANA FILIPESCU OMOMO

29 M 2021 05428 19/07/2021 ILEANA FILIPESCU momo

30 M 2021 05429 19/07/2021 ION CORNELIU STOICESCU
CATELUŢA STOICESCU
ELENA-CORNELIA PETCUCI-
STOICESCU

10 STEAGURI

31 M 2021 05430 19/07/2021 SC Q TRANSPEED CONSULT
SRL

RESTAURANT PERLA

32 M 2021 05431 19/07/2021 GABRIEL COTÎRGĂŞANU Allo PIZZA

33 M 2021 05432 19/07/2021 EVENTS CENTER MEDIAS
S.R.L.

REYA EVENT CLUB

34 M 2021 05433 19/07/2021 CONSTANTIN CIOMÂZGĂ LUCRAREA Cornel Constantin
Ciomâzgă

35 M 2021 05434 19/07/2021 GROSS MARKET CASH &
CARRY SRL

Plai cash & carry

36 M 2021 05435 19/07/2021 CONSTANTIN CIOMÂZGĂ 3C

37 M 2021 05436 19/07/2021 VASIU DANIEL Tutti
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S.L., EDIFICIO ATALAYAS
BUSINESS CENTER, CARRIL
CONDOMINA NO. 3, 12TH FLOOR,
MURCIA, 30006, SPANIA

(540)
RULER

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

5. Produse dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
insecticide.

───────

S.L., EDIFICIO ATALAYAS
BUSINESS CENTER, CARRIL
CONDOMINA NO. 3, 12TH
FLOOR , MURCIA, 30006 , SPANIA

(540)
RECORD

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

5.  Produse dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
insecticide.

───────

S.L., EDIFICIO ATALAYAS
BUSINESS CENTER, CARRIL
CONDOMINA NO. 3, 12TH FLOOR,
MURCIA, 30006, SPANIA

(540)
MENTOR

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

5. Produse dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
insecticide.

───────

S.L., EDIFICIO ATALAYAS
BUSINESS CENTER, CARRIL
CONDOMINA NO. 3, 12TH FLOOR,
MURCIA, 30006, SPANIA

(540)
ACORD

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

5.  Produse dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
insecticide.

───────

S.L., EDIFICIO ATALAYAS
BUSINESS CENTER, CARRIL
CONDOMINA NO. 3, 12TH FLOOR,
30006, MURCIA, SPANIA

(540)
MERIT

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

5. Produse dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
insecticide.

───────

(210) M 2021 05122
(151) 06/07/2021
(732) SHARDA CROPCHEM ESPANA

(210) M 2021 05123
(151) 06/07/2021
(732) SHARDA CROPCHEM ESPANA

(210) M 2021 05124
(151) 06/07/2021
(732) SHARDA CROPCHEM ESPANA

(210) M 2021 05125
(151) 06/07/2021
(732) SHARDA CROPCHEM ESPANA

(210) M 2021 05126
(151) 06/07/2021
(732) SHARDA CROPCHEM ESPANA
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(210) M 2021 05371
(151) 19/07/2021
(732) IOAN ANTONIO CHINDRIS, STR.

PERILOR NR.4 , JUDEŢUL CLUJ,
CÂMPENEŞTI, 407037, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GL ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 24.07.01; 24.01.05;
03.07.17

(591) Culori revendicate:galben deschis,
roşu, albastru, portocaliu, negru

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

12. Motociclete.
41. Servicii de club, servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 05404
(151) 19/07/2021
(732) VALHAALLA INVEST SRL, STR.

EROU GHEORGHE RUSU, 2, JUD.
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

VALHALLA

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 03.07.17; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2021 05405
(151) 19/07/2021
(732) CASA URSACHI SRL, STR.

ARSENIE BOCA 11, SAT
BUCSESTI, JUD. BACAU,
COMUNA PODURI, 500113,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MĂCELĂRIA ARTIZANALĂ
DUDACHI CURAT,

TRADIŢIONAL!

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 11.01.03

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de carmangerie.

───────
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(210) M 2021 05406
(151) 19/07/2021
(732) GALLEON GROUP ENTERPRISE

SRL, STR. LUCA CRAIOVEANU
NR. 9, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PEST DEFEND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 03.07.01

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

5. Dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 05407
(151) 19/07/2021
(732) MKB SYSTEM SRL, DRUMUL

CETATII 2J, JUD. BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
SANTECH ISOKINETIC

MEDICAL TRAINING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate de gimnastică pentru uz medical.

───────

(210) M 2021 05408
(151) 19/07/2021
(732) MTM SKY RESIDENCE SRL,

STR. DOINEI 638, SAT FUNDENI,
COMUNA DOBROESTI, JUD.
ILFOV, DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MTM RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 07.01.24

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2021 05409
(151) 19/07/2021
(732) SC URSU MC&AM SRL, STR.

VIILE SIBIULUI, NR. 28, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Creative Bear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.01.14

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

20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, filedş, os de
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balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau din material plastic.

───────

(210) m 2021 05410
(151) 19/07/2021
(732) FUNDATIA CONSERVATION

CARPATHIA, SOS.
CRISTIANULUI NR. 12, CLĂDIRE
ADMINISTRATIVA, ET. III, CAM. 2,
JUD. BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

FĂGĂRAŞ FEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 05411
(151) 19/07/2021
(732) FUNDATIA CONSERVATION

CARPATHIA, SOS.
CRISTIANULUI NR. 12, CLĂDIRE
ADMINISTRATIVA, ET. III, CAM. 2,
JUD. BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Roadele Munţilor
MERINDE ALESE DIN
FĂGĂRAŞ CULESE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/07/2021

(210) M 2021 05412
(151) 19/07/2021
(732) LAVINIU-COSMIN FLONTA,

STRADA IOAN SLAVICI B D
14 /A, AP 3, JUD. BIHOR, SAT
SANMARTIN, BIHOR, ROMANIA
ANDREEA CONSTANTIN,
STRADA SAVINESTI NR 5, BL
A, ET 11, AP 61, BUCURESTI,
500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Sprezza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05413
(151) 19/07/2021
(732) INVESTONIA SYSTEMS,

SOS.BUCURESTI-URZICENI
NR.635, JUD. ILFOV, AFUMATI,
ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

ELDORADO BET
PARIURI SPORTIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, galben, maro,
alb, negru

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

41. Servicii de divertisment, servicii de jocuri de
noroc, servicii de cazino (jocuri), pariuri și jocuri
de noroc, servicii de cazino on-line, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
servicii de jocuri online. servicii de pariuri, servicii
de pariuri sportive.

───────
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(210) M 2021 05414
(151) 19/07/2021
(732) MEATFABRIQ S.R.L., STR.

LĂCĂTUȘ NR.4, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430162, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA,
STR. ROZELOR NR.12, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

A DOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, carne și produse din
carne, ouă și produse din ouă, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate și
înlocuitori
30. Patiserie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, ciocolată,
budinci gata preparate, cozonaci, cornuri,
dulciuri înghețate, deserturi preparate (produse
de cofetărie), deserturi pe bază de ciocolată,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, înghețate și dulciuri, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, halva, nuga,
marțipan, jeleuri de fructe (cofetărie), pâine
32. Băuturi nealcoolice

───────

(210) M 2021 05415
(151) 19/07/2021
(732) BRING TRADE SRL, STR. GURA

IALOMITEI NR12 CAMERA1 BL
H33 SC A ET. 3 AP. 8, SECTOR 3,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)
ELTABACCO

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

34. Țigări electronice și vaporizatoare orale
pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, brichete pentru țigarete, brichete
pentru fumători, brichete pentru trabucuri

───────

(210) M 2021 05416
(151) 19/07/2021
(732) JUDETUL SIBIU, G-RAL

GHEORGHE MAGHERU, NR. 14,
JUD SIBIU, SIBIU, 550185, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
GUSTURI SIBIENE

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

29. Carne, gustări pe bază de carne, gustări pe
bază de legume, gustări pe bază de brânză,
carne, pește, păsări și vânat, extracte din carne,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, produse alimentare,
produse din carne, produse alimentare care
se pregatesc rapid, carne congelată, carne
ambalată, carne de mânzat, carne de vită, carne
de vită preparată, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate, uleiuri aromatizate
altele decât cele esențiale, uleiuri pentru gătit,
grăsimi comestibile, fructe, conservate, fructe
congelate, fructe, la conserve, băuturi din lapte,
cu conţinut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale,
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pastă vegetală de dovlecel, cremă pe bază
de legume, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conserve, zer, albuş
de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de iaurt,
bauturi pe baza de produse lactate, fructe și

legume conservate, dulcețuri, compoturi, unt cu
miere.
30. Pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, torturi/prăjituri, zahăr candel cristalizat,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torture, paste
de ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, miere, lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia
celui de uz medical, propolis pentru alimentaţie
umană, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, porumb, măcinat, porumb, copt, sos de
merişoare (condiment), aluat, fondante (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), turtă dulce, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, cuburi de
gheaţă, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), făină
nerafinată/făină, plăcinte cu carne, făină de
muştar, muştar, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, propolis/
clei de albine, budinci, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri pentru gătit,
sosuri pentru mâncare, sosuri cu ierburi, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri de
carne, sosuri de fructe, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
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(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe
de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată pentru
glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe bază de
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, preparate pentru pregătirea
băuturilor cu aromă de ciocolată, specialități
de patiserie, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie), aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin carne, produse din aluat gata de
copt, făină, făină comestibilă, făină de cereale,
făină de aluat, făină de copt, miere, miere
naturală, înlocuitori de miere, miere maturată
natural, miere (pentru alimentație), miere cu
trufe, produse tartinabile dulci (miere), miere cu
plante aromatice, miere biologică pentru consum
uman, glazuri de miere pentru șuncă, zahăr,
miere, sirop de melasă
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, migdale (fructe), arbuști fructiferi,
pomi fructiferi, fructe ecologice, proaspete,
semințe de fructe, plante fructifere vii, amestecuri
de fructe (proaspete), boască (reziduuri de
fructe), aranjamente de fructe proaspete, fructe
proaspete de naranjilla, fructe proaspete de
păducel, coșuri cadou cu fructe proaspete,
fructe cu coajă lignificată proaspete, fructe
sub formă de bobițe neprelucrate, fructe sub
formă de bobițe brut, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, coarne proaspete (corni
fructus, sansuyu) sub formă de plante vii,
cereale brute, cereale neprocesate, cereale
neprelucrate, grăunțe (cereale), cereale crude
(neprelucrate), germeni de cereale, malțuri
și cereale neprocesate, cereale neprelucrate
pentru consum, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, arbuști, arbuști ornamentali
naturali, semințe naturale, grăunțe (semințe),
semințe brute, semințe neprocesate, semințe de

iarbă, semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de
in comestibile, neprocesate, plante proaspete,
bulbi (plante), plante leguminoase, plante
naturale, plante uscate, plante agățătoare,
ierburi (plante), plante naturale vii, plante în
ghiveci, butași de plante, plante cu flori, plante
leguminoase proaspete, răsaduri de plante,
plante uscate pentru decorare, plante proaspete
în ghiveci, plante bulbi pentru horticultură,
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante
și flori naturale, plante vii pentru acvarii,
plante pentru iazuri (vii), plante comestibile
naturale (neprelucrate), flori proaspete, flori
tăiate, flori uscate, flori conservate, buchete
din flori uscate, corsaje din flori proaspete,
bulbi de flori, flori proaspete comestibile,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente din
flori naturale, flori uscate pentru decorare, flori
conservate pentru decorare, fasole, proaspătă,
sfeclă, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
castane, proaspete, cicoare, proaspătă, citrice,
proaspete, castraveţi, proaspeţi, bulbi de flori/
bulbi pentru plantare, flori, naturale, fructe,
proaspete, ierburi de grădină, proaspete, usturoi,
proaspăt, grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi,
fân, alune de pădure, proaspete, hamei, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
porumb, ciuperci, proaspete, nuci, neprocesate,
flori comestibile, proaspete, ceapă, proaspătă,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), plante, polen
(materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări de
curte, vii, rubarbă, proaspătă, tufe de trandafiri,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, arbuşti/tufe, spanac, proaspăt, dovleci,
proaspeţi, arbori, trufe, proaspete, trunchiuri
de arbori, turbă, naturală/gazon, plante de
viţă de vie, grâu, coroane din flori naturale,
bulbi pentru horticultură (plante), flori, afine
crude, afine neprelucrate, afine proaspete, nuci
neprocesate, nuci neprelucrate, nuci proaspete,
nuci comestibile (neprelucrate), afine sălbatice,
proaspete.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
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fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de masă,
suc de roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer, băuturi sportive
bogate în protein, şerbeturi (băuturi) / sorbeturi
(băuturi), siropuri pentru băuturi nonalcoolice,
ape de masa, suc de roşii (băutură), siropuri
de fructe, băuturi de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, suc concentrat de fructe,
punci de fructe, nealcoolic, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, șerbeturi din fructe (băuturi), suc
de fructe concentrat, sucuri de fructe gazoase,
amestec de sucuri de fructe, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea

băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool,
băuturi nealcoolice pe bază de miere
33. Aperitive (băuturi alcoolice), băutură
alcoolică distilată pe bază de grâne, băuturi
alcoolice care conţin fructe, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi
distillate, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel
(mied) / mied (hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vodcă, whisky, vin, vin spumant, vin fiert, vin
roșu, vin alb, vinuri spumante, vinuri îmbogățite,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin pentru gătit, punci de vin
alcoolic, vin de mure, vin de căpșuni, vin de
fructe, vin de struguri, vinuri de masă, vinuri
spumante naturale, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
băuturi care conțin vin (șprițuri), vin spumant
de struguri, vin spumant de fructe, vin de
acanthopanax (ogapiju), vin de orez galben,
vinuri cu indicație geografică protejată, băuturi
aperitive pe bază de vin, vin tradițional coreean
de orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate
pe bază de vin, piquette (băutură pe bază de
vin), vinuri cu denumire de origine protejată,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, vinuri
cu indicație geografică protejată
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 31, 32, 33 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
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de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online în
scopuri publicitare, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse, organizare de lansări de produse,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicată în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și

publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentatiei, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale., servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scop educativ, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
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scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii
în direct cu scop cultural sau de divertisment,
organizare şi coordonare de evenimente de
divertisment, organizare şi realizare de târguri cu
scop cultural sau educaţional, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de texte
şi imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de conferinţe educaţionale, organizare de
reuniuni şi conferinţe, organizare de seminarii şi
conferinţe, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe cu scop educativ, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
şi educative, consultanţă privind organizarea
de competiţii culinare, servicii de educaţie
referitoare la arta culinară, servicii de consultanţă
în domeniul competiţiilor culinare
43. Servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în

legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni cu
scop cultural educațional și de divertisment,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, servicii de bar cu servire de vin,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de
vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, servicii
de bucătari personali, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering
pentru restaurante fast-food cu autoservire
(alimentație publică), servicii de fast food la
pachet, restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
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rapide, furnizare de alimente şi băuturi dintr-
o rulota mobilă, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor.

───────

(210) M 2021 05418
(151) 19/07/2021
(732) DOVAN INTERNATIONAL SRL,

SAT CHIAJNA, COM. CHIAJNA,
STR. INTRAREA EROULUI,
NR. 9E, JUD. ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Dovan

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

8. Aparate de ras electrice sau neelectrice,
aparate electrice manuale de ras, de tuns si de
taiat unghii.

───────

(210) M 2021 05419
(151) 19/07/2021
(732) DOVAN INTERNATIONAL, SAT

CHIAJNA, COM. CHIAJNA, STR.
INTRAREA EROULUI, NR. 9E,
JUD. ILFOV, COMUNA CHIAJNA,
077040, ILFOV, ROMANIA

(540)

DOVAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Aparate electrice manuale de ras, de tuns
si de taiat unghii, aparate de ras electrice sau
neelectrice.

───────

(210) M 2021 05420
(151) 19/07/2021
(732) DOVAN INTERNATIONAL SRL,

STR. INTRAREA EROULUI NR.
9E, JUD. ILFOV, SAT CHIAJNA,
COMUNA CHIAJNA, 077040,
ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.13

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

8. Aparate de ras electrice sau neelectrice,
aparate electrice manuale de ras, de tuns si de
taiat unghii.

───────

(210) M 2021 05421
(151) 19/07/2021
(732) MANAGEMENT CERTIFICATION

S.R.L., STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 19, CAM. 1,
JUDETUL DAMBOVITA, GAESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

MC Management Certification

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.01.01
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(591) Culori revendicate:302c
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2021 05423
(151) 19/07/2021
(732) WEBDEX SRL, STR. FLORILOR

NR. 266, AP. 61, JUDETUL
CLUJ, FLORESTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)
WEBDEX

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────

(210) M 2021 05424
(151) 19/07/2021
(732) DAVISIMI TRADING S.R.L., BLVD.

PIPERA NR. 198/4, BL. L3B1,
SC.1, AP.2, (FOST ȘOS. PIPERA-
TUNARI, TARLA 4, PARCELELE
A121/1,, A93/2), PARTER,
CAMERA NR.4, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Zaliano POTTERY SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde ,
rosu

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

21. Vase din ceramică, vase pentru copt din
ceramică, vase adânci, vase pentru sos, vase
întinse, vase ignifuge, vase din sticlă, vase din
sticlă pentru fructe, vase pentru copt din sticlă,
vase pentru condimente, vase, vase pentru
amestecare, vase pentru cuptor, bureți pentru
vase, vase pentru gratinare, vase ramekin, vase
sacrale, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente.

───────
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(210) M 2021 05425
(151) 19/07/2021
(732) TREPADUS MIHAIL MARICEL

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
SAT SĂNDULENI, JUDETUL
BACAU, COMUNA SĂNDULENI,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Honey Hive

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.13.04

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

clase:
5. Tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
cu laptisor de matca, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar, pe baza de laptisor
de matca, suplimente alimentare pe baza de
propolis, suplimente alimentare cu propolis,
suplimente dietetice de uz medical sau veterinar,
pe baza de propolis, suplimente alimentare
pe baza de polen, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca.

29. Produse din fructe cu miere, arahide
glazurate cu miere, unt cu miere, polen preparat
pentru alimentatie, polen preparat ca produs
alimentar, pupe de albine procesate pentru
consum uman.
30. Miere, miere naturala, inlocuitori de
miere, miere maturata natural, miere (pentru
alimentatie), miere cu trufe, miere de manuka,
miere de helichrysum, produse tartinabile dulci
(miere), bomboane nemedicinale cu miere,
miere cu plante aromatice, miere bilogica pentru
consum uman, glazuri de miere pentru sunca,
zahar, miere, sirop de melasa, crema de zahar
invertit (miere artificiala), dulciuri (nemedicinale)
pe baza de miere, cereale pentru micul
dejun care contin miere, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru micul
dejun cu aroma de miere, yuja-cha (ceai corean
cu lamaie si miere), ceara de albine, laptisor
de matca, propolis, propolis de uz alimentar,
miere si alimente care contin miere, preparate
constand in totalitate sau in mare parte din miere,
fagure de miere (comestibile), miere uscata,
deshidratata, cristalizata sau solidificata folosita
ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural sau
pastila, miere, propolis si alte produse apicole,
miere amestecata cu seminte, fructe, pulberi de
plante, miere cu propolis, miere imbogatita cu
diverse suplimente naturale, tinctura de propolis,
alimente preparate din miere.
31. Polen de albine (neprocesat), polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie prima
pentru uz industrial, polen (materie prima), albine
vii, preparate alimentare pentru albine, pupe de
albine vii.
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri de
fructe cu miere, bauturi nealcoolice din legume si
sucuri din legume cu miere, bauturi nealcoolice
pe baza de miere.
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
tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
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de laptisor de matca, suplimente alimentare cu
laptisor de matca, suplimente dietetice pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
pe baza de propolis, suplimente alimentare
cu propolis, suplimente dietetice pe baza de
propolis, suplimente alimentare pe baza de
polen, suplimente dietetice pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca, produse din fructe
cu miere, arahide glazurate cu miere, unt
cu miere, polen preparat pentru alimentatie,
polen preparat ca produs alimentar, pupe de
albine procesate pentru consum uman. miere,
miere naturala, inlocuitori de miere, miere
maturata natural, miere (pentru alimentatie),
miere cu trufe, miere de manuka, miere de
helichrysum, produse tartinabile dulci (miere),
bomboane nemedicinale cu miere, miere cu
plante aromatice, miere bilogica pentru consum
uman, glazuri de miere pentru sunca, zahar,
miere, sirop de melasa, crema de zahar invertit
(miere artificiala), dulciuri (nemedicinale) pe
baza de miere, cereale pentru micul dejun care
contin miere, preparate din cereale acoperite
cu zahar si miere, pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), cereale pentru micul dejun
cu aroma de miere, yuja-cha (ceai corean cu
lamaie si miere), produse apicole, ceara de
albine, laptisor de matca, propolis, propolis de
uz alimentar, miere si alimente care contin
miere, preparate constand in totalitate sau
in mare parte din miere, fagure de miere
(comestibile), miere cu plante aromatice, miere
uscata, deshidratata, cristalizata sau solidificata
folosita ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural
sau pastila, miere, propolis si alte produse
apicole, miere amestecata cu seminte, fructe,
pulberi de plante, miere cu propolis, miere
imbogatita cu diverse suplimente naturale,
tinctura de propolis, alimente preparate din
miere. polen de albine (neprocesat), polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie
prima pentru uz industrial, polen (materie prima),
albine, preparate alimentare pentru albine, pupe
de albine vii, bauturi din fructe si sucuri de
fructe cu miere, bauturi din legume si sucuri
din legume cu miere, bauturi nealcoolice pe
baza de miere (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.
40. Servicii de prelucrare a mierii si a produselor
cu miere.
44. Servicii apicole, servicii de apicultură,
inchiriere de stupi de albine.

───────

(210) M 2021 05426
(151) 19/07/2021
(732) JUDETUL SIBIU, STR. G-RAL

GHEORGHE MAGHRU, NR. 14,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550185,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

gusturi sibiene

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 11.01.01

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

clase:
29. Carne, gustări pe bază de carne, gustări pe
bază de legume, gustări pe bază de brânză,
carne, pește, păsări și vânat, extracte din carne,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, produse alimentare,
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produse din carne, produse alimentare care
se pregatesc rapid, carne congelată, carne
ambalată, carne de mânzat, carne de vită, carne
de vită preparată, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate, uleiuri aromatizate,
altele decât cele esențiale, uleiuri pentru gătit,
grăsimi comestibile, fructe, conservate, fructe
congelate, fructe, la conserve, băuturi din lapte,
cu conţinut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale,
pastă vegetală de dovlecel, cremă pe bază
de legume, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conserve, zer, albuş
de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din

carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de iaurt,
bauturi pe baza de produse lactate, fructe și
legume conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, torturi/prăjituri, zahăr candel cristalizat,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torture, paste
de ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, miere, lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia
celui de uz medical, propolis pentru alimentaţie
umană, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, porumb, măcinat, porumb, copt, sos de
merişoare (condiment), aluat, fondante (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), turtă dulce, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, cuburi de
gheaţă, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), făină
nerafinată/făină, plăcinte cu carne, făină de
muştar, muştar, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, propolis/
clei de albine, budinci, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri pentru gătit,
sosuri pentru mâncare, sosuri cu ierburi, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri de
carne, sosuri de fructe, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
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zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe
de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată pentru
glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe bază de
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, preparate pentru pregătirea
băuturilor cu aromă de ciocolată, specialități
de patiserie, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie), aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin carne, produse din aluat gata de copt.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, migdale (fructe), arbuști fructiferi,
pomi fructiferi, fructe ecologice, proaspete,
semințe de fructe, plante fructifere vii, amestecuri
de fructe (proaspete), boască (reziduuri de
fructe), aranjamente de fructe proaspete, fructe
proaspete de naranjilla, fructe proaspete de
păducel, coșuri cadou cu fructe proaspete,
fructe cu coajă lignificată proaspete, fructe
sub formă de bobițe neprelucrate, fructe sub
formă de bobițe brut, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, coarne proaspete (corni
fructus, sansuyu) sub formă de plante vii,
cereale brute, cereale neprocesate, cereale
neprelucrate, grăunțe (cereale), cereale crude
(neprelucrate), germeni de cereale, malțuri
și cereale neprocesate, cereale neprelucrate

pentru consum, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, arbuști, arbuști ornamentali
naturali, semințe naturale, grăunțe (semințe),
semințe brute, semințe neprocesate, semințe de
iarbă, semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de
in comestibile, neprocesate, plante proaspete,
bulbi (plante), plante leguminoase, plante
naturale, plante uscate, plante agățătoare,
ierburi (plante), plante naturale vii, plante în
ghiveci, butași de plante, plante cu flori, plante
leguminoase proaspete, răsaduri de plante,
plante uscate pentru decorare, plante proaspete
în ghiveci, plante bulbi pentru horticultură,
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante
și flori naturale, plante vii pentru acvarii,
plante pentru iazuri (vii), plante comestibile
naturale (neprelucrate), flori proaspete, flori
tăiate, flori uscate, flori conservate, buchete
din flori uscate, corsaje din flori proaspete,
bulbi de flori, flori proaspete comestibile,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente din
flori naturale, flori uscate pentru decorare, flori
conservate pentru decorare, fasole, proaspătă,
sfeclă, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
castane, proaspete, cicoare, proaspătă, citrice,
proaspete, castraveţi, proaspeţi, bulbi de flori/
bulbi pentru plantare, flori, naturale, fructe,
proaspete, ierburi de grădină, proaspete, usturoi,
proaspăt, grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi,
fân, alune de pădure, proaspete, hamei, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
porumb, ciuperci, proaspete, nuci, neprocesate,
flori comestibile, proaspete, ceapă, proaspătă,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), plante, polen
(materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări de
curte, vii, rubarbă, proaspătă, tufe de trandafiri,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, arbuşti/tufe, spanac, proaspăt, dovleci,
proaspeţi, arbori, trufe, proaspete, trunchiuri
de arbori, turbă, naturală/gazon, plante de
viţă de vie, grâu, coroane din flori naturale,
bulbi pentru horticultură (plante), flori, afine
crude, afine neprelucrate, afine proaspete, nuci
neprocesate, nuci neprelucrate, nuci proaspete,
nuci comestibile (neprelucrate), afine sălbatice,
proaspete.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
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must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de masă,
suc de roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer, băuturi sportive
bogate în protein, şerbeturi (băuturi) / sorbeturi
(băuturi), siropuri pentru băuturi nonalcoolice,
ape de masa, suc de roşii (băutură), siropuri
de fructe, băuturi de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, suc concentrat de fructe,
punci de fructe, nealcoolic, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, șerbeturi din fructe (băuturi), suc
de fructe concentrat, sucuri de fructe gazoase,
amestec de sucuri de fructe, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand

dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Aperitive (băuturi alcoolice), băutură
alcoolică distilată pe bază de grâne, băuturi
alcoolice care conţin fructe, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi
distillate, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel
(mied) / mied (hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vodcă, whisky, vin, vin spumant, vin fiert, vin
roșu, vin alb, vinuri spumante, vinuri îmbogățite,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin pentru gătit, punci de vin
alcoolic, vin de mure, vin de căpșuni, vin de
fructe, vin de struguri, vinuri de masă, vinuri
spumante naturale, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
băuturi care conțin vin (șprițuri), vin spumant
de struguri, vin spumant de fructe, vin de
acanthopanax (ogapiju), vin de orez galben,
vinuri cu indicație geografică protejată, băuturi
aperitive pe bază de vin, vin tradițional coreean
de orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate
pe bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 31, 32, 33 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online în
scopuri publicitare, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse, organizare de lansări de produse,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicată în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,

cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentatiei, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale., servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scop educativ, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
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organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii
în direct cu scop cultural sau de divertisment,
organizare şi coordonare de evenimente de
divertisment, organizare şi realizare de târguri cu
scop cultural sau educaţional, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de texte
şi imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de conferinţe educaţionale, organizare de
reuniuni şi conferinţe, organizare de seminarii şi
conferinţe, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe cu scop educativ, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
şi educative, consultanţă privind organizarea
de competiţii culinare, servicii de educaţie
referitoare la arta culinară, servicii de consultanţă
în domeniul competiţiilor culinare.
43. Servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informații cu privire la

prepararea alimentelor și băuturilor, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni cu
scop cultural, educațional și de divertisment,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, servicii de bar cu servire de vin,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de
vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, servicii
de bucătari personali, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire (alimentație
publică), servicii de fast food la pachet, servicii
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oferite de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente şi băuturi dintr-
o rulota mobilă, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor.

───────

(210) M 2021 05427
(151) 19/07/2021
(732) ILEANA FILIPESCU, DRUMUL

TABEREI NR. 25, BL. Z48, SC.
A, ET. 3, AP. 23, SECTOR 6,
BUCURESTI, 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)

OMOMO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale

terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, 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, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 05428
(151) 19/07/2021
(732) ILEANA FILIPESCU, DRUMUL

TABEREI NR. 25, BL. Z48, SC.
A, ET. 3, AP. 23, SECTOR 6,
BUCURESTI, 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)

momo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
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cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, 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, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 05429
(151) 19/07/2021
(732) ION CORNELIU STOICESCU,

STR. LILIACULUI NR. 19,
JUDEȚUL CONSTANȚA, SAT
SCHITU, COMUNA COSTINEŞTI,
CONSTANȚA, ROMANIA
CATELUŢA STOICESCU,
STR. LILIACULUI NR. 19,
JUDEȚUL CONSTANȚA, SAT
SCHITU, COMUNA COSTINEŞTI,
CONSTANȚA, ROMANIA
ELENA-CORNELIA PETCUCI-
STOICESCU, STR. LUMINII NR.
28, JUDEȚUL CONSTANȚA,
MEDGIDIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

10 STEAGURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.11;
27.07.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, 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
terasă berărie, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 05430
(151) 19/07/2021
(732) SC Q TRANSPEED CONSULT

SRL, BD. NICOLAE BALCESCU,
BL. 44A, AP. 20, JUD.
HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
RESTAURANT PERLA

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei).
───────

(210) M 2021 05431
(151) 19/07/2021
(732) GABRIEL COTÎRGĂŞANU, STR.

FERMEI NR. 17M, JUDEȚUL
IAȘI, MIROSLAVA , 707305, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Allo PIZZA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 08.07.04;
08.05.03

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

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

───────

(210) M 2021 05432
(151) 19/07/2021
(732) EVENTS CENTER MEDIAS S.R.L.,

STR. AUREL VLAICU NR. 33,
JUDEȚUL SIBIU, MUN. MEDIAȘ,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

REYA EVENT CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03; 26.02.01;
26.13.25

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

clase:
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
informații și consiliere comerciala
pentru consumatori (consiliere consumatori),
administrare a afacerilor pentru complexuri cu
piscine de înot, organizarea de expoziții și târguri
în scopuri comercial, publicitar și de promovare,
demonstrații cu produse, servicii de comanda
online in domeniul restaurantelor care ofera
mâncare la pachet si livrare la domiciuliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
transport, ambalare, depozitare și livrare de

produse alimentare, produse de cofetărie,
patiserie, brutărie.
41. Organizare de evenimente și activități
recreative și distractive, organizare de
seminarii, conferinte, petreceri, spectacole,
gale, festivaluri, cursuri, cu scop cultural,
educațional și de divertisment, furnizare de
săli amenajate pentru activități de recreere,
servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
organizare, planificare si coordonare de
nunți, botezuri, petreceri tematice, petreceri
aniversare, banchete, petreceri private, servicii
oferite de cluburi de plajă și piscină, punere la
dispoziție de bazine de înot publice.
43. Servicii de restaurant, servicii de alimentație
publică, servicii de oferire de mâncare şi băuturi,
fast-food, catering şi pentru acasă, comandă la
pachet, servicii de restaurant, terasa, grădina
de vara, cafenea, cofetărie, bar, snack-bar,
cocktail bar, servicii hoteliere, servicii de cazare
temporară, furnizare de facilităţi pentru nunţi,
petreceri şi dans, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, divertisment de tipul parcurilor
acvatice și centrelor recreative, închiriere de sali
de conferinte, servicii de informare, consiliere,
management şi consultanţă referitoare la cele
menţionate anterior.
44. Servicii pentru oaspeţii hotelurilor, în
domeniul îngrijirii frumuseţii, serviciilor de
frizerie, serviciilor saloanelor de înfrumuseţare,
masajelor terapeutice, de relaxare şi de îngrijire,
saune, spa, masaj, serviciilor medicale.

───────
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(210) M 2021 05433
(151) 19/07/2021
(732) CONSTANTIN CIOMÂZGĂ, STR.

CENTURII NR.5, BLOC 112,
SECTOR 6, BUCUREȘTI , 061181,
ROMANIA

(540)

LUCRAREA Cornel
Constantin Ciomâzgă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 04.01.03; 07.03.02

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

───────

(210) M 2021 05434
(151) 19/07/2021
(732) GROSS MARKET CASH & CARRY

SRL, STR. POIENELOR NR. 5,
COD POȘTAL 500419, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010708, ROMANIA

(540)

Plai cash & carry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.13.04; 03.13.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, gri deschis,
alb

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

35. Marketing de produse, marketing pe internet,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
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,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de comenzi online, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare, administrarea
magazinelor, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
nealimentare, , servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse nealimentare, publicitatea
promoţiilor.

───────

(210) M 2021 05435
(151) 19/07/2021
(732) CONSTANTIN CIOMÂZGĂ, STR.

CENTURII NR.5, BLOC 112,
SECTOR 6, BUCUREȘTI , 061181,
ROMANIA

(540)

3C

(531) Clasificare Viena:
26.03.07; 27.05.01; 27.05.21; 27.07.01;
27.07.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

───────

(210) M 2021 05436
(151) 19/07/2021
(732) VASIU DANIEL, STR. HARALAMB

GEORGESCU NR. 64, AP. 7,
JUDEȚUL SIBIU, CISNADIE, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

Tutti

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.11; 29.01.14

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

clase:
30. Kasha (mâncare), sosuri pentru mâncare,
burritos (mâncare mexicană), esențe comestibile
pentru mâncare (cu excepția substanțelor și
uleiurilor esențiale), aluat dospit, aluat pentru
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pateuri, aluat pentru pizza, amestecuri de aluat,
alimente preparate din aluat, amestec pentru
aluat de pizza, aluaturi și amestecuri din
acestea, produse din aluat gata de copt, pizze
negătite, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
(preparată), pizza conservată, pizza congelată,
pizza refrigerată, blaturi de pizza, blat de
pizza, sosuri pentru pizza, amestecuri de pizza,
pizza împăturită (calzone), condimente pentru
pizza, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, gustări pe
bază de carne, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de brânză, carne, pește, păsări
și vânat, extracte din carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, produse alimentare, produse din
carne, produse alimentare care se pregatesc
rapid, burgeri din legume, produse din carne sub
formă de hamburgeri, carne, carne congelată,
carne ambalată, carne de mânzat, carne de vită,
carne de vită preparată, carne procesată, carne
tocată, produse din carne preparate, sosuri
pentru salate, salate de paste.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, organizare
de expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, organizarea de
târguri comerciale, organizare de târguri cu
scop comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentatiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de

catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
cantinele firmelor, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru centre rezidențiale
cu asistență medicală, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de caritate, și anume furnizarea de
catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de mâncare la pachet, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii contractuale de alimentație,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de fast-fooduri, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast-food la pachet, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant şi bar, rezervări pentru restaurante şi
mese, restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurant cu servire la pachet,
servire de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, servire de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servicii oferite de pizzerii,
servicii în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire (alimentație publică), servicii de fast
food la pachet, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente şi băuturi dintr-o rulota mobilă,
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii de restaurant
și bar, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, servicii de catering pentru spații
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special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de bufet salate.

───────


