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Cereri Mărci publicate în 26/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 08313 19/11/2021 IGNAT LUMINITA LORRAINE LORRAINE

3 M 2021 08315 19/11/2021 CIDP BIOTECHNOLOGY S.R.L CIDP NATURALLY INNOVATIVE

4 M 2021 08316 19/11/2021 MEGANE EXPERT SRL T-MAC

5 M 2021 08319 19/11/2021 SMART TECHEQUIP SRL OCVITEH

6 M 2021 08320 19/11/2021 CONSTANTIN ROMANESCU SNACK 4 YOU

7 M 2021 08321 19/11/2021 FLORIAN GRECU MIOMED CLINIC

8 M 2021 08322 19/11/2021 NIKIPANHUSI SRL nikipan

9 M 2021 08323 19/11/2021 FABRICA DE CONSULTANTA
LIRA SRL

FdC FABRICA DE
CONSULTANȚĂ

10 M 2021 08324 19/11/2021 AVIPUTNA SRL Aviputna DIN 1968

11 M 2021 08325 19/11/2021 LAWAD ASTRA S.R.L. LEX CARDS

12 M 2021 08326 19/11/2021 CARTIERUL CAROL SRL LOJJA

13 M 2021 08327 19/11/2021 MARIANA-LOREDANA MOSOR COLORS EXPERIENCE

14 M 2021 08328 19/11/2021 TALENTROOM TECH S.R.L. tr TalentRoom

15 M 2021 08329 19/11/2021 SUN ENERGY EUROPE SRL see sun energy europe

16 M 2021 08330 19/11/2021 PRO ACTIVE LIFE SRL la prăvălie

17 M 2021 08331 19/11/2021 DORIOT DENT SRL DoriotDent

18 M 2021 08332 19/11/2021 ADIL BORA OZTURK demko

19 M 2021 08334 19/11/2021 ZENITH DENTAL ESTHETICS
SRL

Zenith Dental

20 M 2021 08335 19/11/2021 SIBDENTAL SRL SIBDENTAL

21 M 2021 08336 19/11/2021 ANONYMOUS EURO
COMPANY

BURSA DE MĂRCI
PIAȚADEMĂRCI.RO

22 M 2021 08337 19/11/2021 ADIA KINESIO SRL Adia Kineto

23 M 2021 08338 19/11/2021 BURZ RAZVAN MIHAI PFA Burz Media

24 M 2021 08339 19/11/2021 GARANT FINANCE SRL DECOLIS

25 M 2021 08340 19/11/2021 SC IGREC TOP SHOP SRL Kruz

26 M 2021 08341 19/11/2021 BURZ RAZVAN MIHAI PFA Burzcast

27 M 2021 08342 19/11/2021 OIL TERMINAL SUD SRL Regina din Sud

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08304 18/11/2021 CATALIN-MARIUS ROTARU MetaGress Consulting
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2021 08343 19/11/2021 SC PASTEUR FILIALA

FILIPESTI SA
HEPATO PROTECT

29 M 2021 08344 19/11/2021 ALINA IONESCU FĂRĂ FILTRE CU ALINA
IONESCU

30 M 2021 08345 19/11/2021 VASILE-ANDREI CEAUSESCU ȘARPELE ROȘU

31 M 2021 08347 19/11/2021 MANAGER SRL AQUAREL health & spa center

32 M 2021 08348 19/11/2021 ANDREI PARPALIA ILSEDO

33 M 2021 08349 20/11/2021 LAURA PALOS SHAORMERIA PALLADY

34 M 2021 08350 21/11/2021 ALINA DANIELA AXÎN AVA LIFE

35 M 2021 08351 22/11/2021 DANETI COM SRL DANETI

36 M 2021 08352 22/11/2021 CARTIERUL CAROL SRL AER DULCE

37 M 2021 08353 22/11/2021 CARTIERUL CAROL SRL YASH

38 M 2021 08354 22/11/2021 EV MOBILITY SRL Charger Viitorul nostru este
#electric

39 M 2021 08355 22/11/2021 IONELA GAVRILĂ satul lui Moș Crăciun

40 M 2021 08356 22/11/2021 QANADILO BASHIR GLOW concept

41 M 2021 08357 22/11/2021 VASILICĂ-CRISTI PINTILIUC AUTO ZYP SERVICE

42 M 2021 08358 22/11/2021 MILENIUM LANDSCAPE
DEVELOPMENT SRL

BUSSOLA

43 M 2021 08359 22/11/2021 SAPRO SRL INFO CHANNEL

44 M 2021 08361 22/11/2021 SEMTRA MEDO SRL casa glia trăiește bine

45 M 2021 08362 22/11/2021 MANHATTAN 1 BET SRL M1BET

46 M 2021 08363 22/11/2021 CAMASSIA ONE SRL BARTISSTRIA

47 M 2021 08364 22/11/2021 OREGON PARK ONE S.R.L. OREGON PARK

48 M 2021 08365 22/11/2021 S.C. OPENDEV ITS S.R.L. vinpresii

49 M 2021 08366 22/11/2021 OANA BEATRICE PREOTESCU NEOKLEIN For Healthy Cooking

50 M 2021 08367 22/11/2021 TRUPA TRUPA X
PRODUCTION CONCEPT SRL

TRUPA X

51 M 2021 08368 22/11/2021 ADRIAN-BOGDAN NĂSTASE
ANDREEA-MIRELA NĂSTASE
ANICUȚA STOIAN
COSTIN-GABRIEL VOICU
NICOLAE-DANIEL COJOCARIU
MIHAELA DUȘA
EUGEN-IULIAN SÂRBU

ASTERIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
52 M 2021 08369 22/11/2021 FUNDATIA ANDREI

MURESANU SRL
AMDAC

53 M 2021 08370 22/11/2021 KOPAS KOZMETIK
PAZARLAMA VE SANAYI
ANONIM SIRKETI

ALIX XO PARFUMDEO

54 M 2021 08371 22/11/2021 MANGO BROKER S.R.L. MANGO BROKER Gratis
înseamnă Gratis

55 M 2021 08374 22/11/2021 CASINO MANHATTAN Manhattan Sala de Jocuri

56 M 2021 08375 22/11/2021 BRILLO INVESTE S.R.L 1 UNIFY

57 M 2021 08376 22/11/2021 SERCATO ART icar FILMS

58 M 2021 08377 22/11/2021 SARMALE LA CORNET Sarmale La Cornet

59 M 2021 08378 22/11/2021 PRO TV SRL ROMÂNIA ÎNTÂI TU!

60 M 2021 08379 22/11/2021 ATELIER DULCE S.R.L. DULCELE COPILARIEI

61 M 2021 08380 22/11/2021 PRO TV SRL Zi de bine, ROMÂNIA!

62 M 2021 08381 22/11/2021 NORD VET SRL NORDVET

63 M 2021 08382 22/11/2021 OKUYUCULAR GIDA TUR.
KOZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ

LORIS PARFUM

64 M 2021 08384 22/11/2021 AGROSERV TRADING SRL DOMENIILE CARAMAN

65 M 2021 08386 22/11/2021 AGROSERV TRADING SRL TAMAM

66 M 2021 08387 22/11/2021 AGROSERV TRADING SRL RUPESTRU

67 M 2021 08388 22/11/2021 AGROSERV TRADING SRL GEMINI

68 M 2021 08389 22/11/2021 ALEZZI BEACH RESORT SRL ALEZZI ODYSSEY

69 M 2021 08390 22/11/2021 ALEZZI BEACH RESORT SRL ALEZZI TOWERS

70 M 2021 08391 22/11/2021 DEPAL SRL SUNLIT

71 M 2021 08392 22/11/2021 ZENDECO IMPORT EXPORT ARKA

72 M 2021 08393 22/11/2021 VINPUNKT TRADING S.R.L. DIVUS WINERY

73 M 2021 08394 22/11/2021 SPEED PIZZA SRL PIAZZETTA ROMANA

74 M 2021 08395 22/11/2021 VINPUNKT TRADING S.R.L. DOMENIILE VORNICENI
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STR. 9 MAI NR. 26,SAT TUNARI,
COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MetaGress Consulting

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.15.25; 29.01.01; 29.01.08

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

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08313
(151) 19/11/2021
(732) IGNAT LUMINITA LORRAINE,

STRADA HORIA NR.15, BL.F3,
SC.B, AP.3, JUDETUL IASI,
PASACANI, 11, IAȘI, ROMANIA

(540)
LORRAINE

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decat cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 08315
(151) 19/11/2021
(732) CIDP BIOTECHNOLOGY S.R.L,

STR. ALBAC NR.15, SUBSOL,
PARTER SI 4 ETAJE, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CIDP NATURALLY
INNOVATIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2654 C), verde

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

(210) M 2021 08304
(151) 18/11/2021
(732) CATALIN-MARIUS ROTARU,
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35. Publicitateș managementul, organizarea si
administrarea afacerilorș lucrari de birou.
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, servicii de
control si autentificare a calitatii, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 08316
(151) 19/11/2021
(732) MEGANE EXPERT SRL, STR.

VITIERNICUL STAVRINOS NR.17,
BL.56 SC.A ,AP.5, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
T-MAC

(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.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2021 08319
(151) 19/11/2021
(732) SMART TECHEQUIP SRL,

BDUL UNIRII, BL B14 PARTER,
SPATIU COMERCIAL, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, 120271, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
OCVITEH

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

9. Aparate electronice de supraveghere, alarme
și echipamente de avertizare, anunciatoare,
camere fotografice digitale, camere fotografice,
camere de filmat, camere de filmat pentru
difuzare, camere de filmat pentru filme cu
auto-developare, camere de filmat pentru
monitorizarea și verificarea echipamentelor
într-o centrală nucleară, camere video de
supraveghere, camere video adaptate în scop de
supraveghere, conector prize (electrice), prize
electrice, prize electrice cu temporizator, prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), termostate electrice, sisteme de
alarmă, sisteme de alarmă antiefracție,
sisteme de alarmă pentru scurgeri de
gaze, întrerupătoare, întrerupătoare diferențiale,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare termice,
întrerupătoare tactile electronice, întrerupătoare
cu ceas, întrerupătoare de circuit, întrerupătoare
tactile (electrice), întrerupătoare de lumină,
întrerupătoare de curent, întrerupătoare pentru
lămpi electrice, întrerupătoare electrice de
lumină, întrerupătoare electrice cu buton,
întrerupătoare cu rezistență reglabilă.

───────

(210) M 2021 08320
(151) 19/11/2021
(732) CONSTANTIN ROMANESCU,

PRINSEGATA 8 E, 3256 , LAVRIK,
NORVEGIA

(540)
SNACK 4 YOU

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

29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate,uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, oua, lapte, branza,unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grasimi alimentare.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacereilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2021 08321
(151) 19/11/2021
(732) FLORIAN GRECU, BD. IULIU

MANIU NR.15H, BL.1, SC.1, ET.9,
AP.73, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE, STR.
PESCĂRUȘULUI NR. 12, BL.
D6, SC. B, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022166, ROMANIA

(540)

MIOMED CLINIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16;
26.11.02; 26.11.12

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

3. Creme cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice.
35. Publicitate în legătură cu domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, managementul şi
administrarea afacerilor în domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, servicii de funcţii
administrative, servicii de evidenţă a dosarelor şi
fişelor privind istoricul medical personal (lucrări

de birou), servicii de evidenţă a dosarelor
şi fişelor referitoare la starea de sănătate a
persoanelor (lucrări de birou), consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, administrare de planuri de servicii
medicale preplătite, gestionare administrativă a
clinicilor medicale.
41. Servicii educaţionale în domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, instruire în domeniile:
medical, dermatologic şi cosmetic, instruire
în domeniul asistenţei medicale şi a nutriţiei,
servicii de divertisment, furnizarea de cursuri de
cosmetică, servicii de formare profesională în
domeniul medical, organizare şi coordonare de
seminarii, ateliere de lucru (instruire), conferinţe
în scopuri educaţionale, colocvii şi simpozioane
în legătură cu domeniile: medical, dermatologic
şi cosmetic, organizare de demonstraţii în scop
educaţional şi de instruire în domeniile: medical,
dermatologic şi cosmetic, publicare on-line de
cărţi şi reviste electronice, publicare de cărţi,
publicare de texte medicale, cursuri de nutriţie
(nemedicale), publicare de jurnale, cărţi şi
manuale în domeniile: medical, dermatologic şi
cosmetic.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
chirurgie plastică, servicii de medicină estetică
şi estetică non chirurgicală, chirurgie plastică
şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie
estetică, rejuvenare prin injectare de filiere,
toxină botulinică sau laser, servicii de
dermatologie pentru tratarea afectiunilor pielii
şi dermatocosmetică, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, faţă, păr şi piele,
servicii medicale pentru tratamentul pielii,
servicii de analiză cosmetică, saloane de
frumuseţe, servicii de consultanţă în domeniul
cosmetic, servicii de aplicare de produse
cosmetice pe corp, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informaţii
medicale în domeniul dermatologiei, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea pielii, servicii de
consultanţă cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de evaluare medicală, servicii de furnizare de
informaţii medicale, consultaţii medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătăţii, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienţi, analiza
ţesuturilor umane pentru tratament medical
(servicii medicale).

───────
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(210) M 2021 08322
(151) 19/11/2021
(732) NIKIPANHUSI SRL, STR. ȘTEFAN

CEL MARE NR. 79, BL. UMPS,
JUD. VASLUI, HUȘI, 735100,
VASLUI, ROMANIA

(540)

nikipan

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 26.01.01; 26.01.04; 26.01.16;
26.01.18; 08.01.03; 08.01.08

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
alb, negru

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

30. Pâine, prăjituri, produse de patiserie.
───────

(210) M 2021 08323
(151) 19/11/2021
(732) FABRICA DE CONSULTANTA

LIRA SRL, STR. NOUĂ NR. 10,
JUD. SIBIU, ȘELIMBĂR, 557260,
SIBIU, ROMANIA

(540)

FdC FABRICA DE
CONSULTANȚĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.23; 13.01.17

(591) Culori revendicate:violet, albastru,
portocaliu, roz

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
42. Servicii de consultanță tehnologică, servicii
de consultanță tehnologică pentru transformarea
digitală, servicii de consultanță în materie de
cercetare tehnologică, servicii de consultanță
pentru proiectarea sistemelor informaționale.

───────
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(210) M 2021 08324
(151) 19/11/2021
(732) AVIPUTNA SRL, STR. VICTORIEI

NR.40, JUD. VRANCEA, GOLEȘTI,
627150, VRANCEA, ROMANIA

(540)

Aviputna DIN 1968

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.07.01

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

clase:
1. Compost, gunoi de grajd, îngrășăminte.
29. Carne, pește, păsări și vânat, ouă.

───────

(210) M 2021 08325
(151) 19/11/2021
(732) LAWAD ASTRA S.R.L., SAT

MURANI NR. 263, JUD. TIMIȘ,
COMUNA PIȘCHIA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

LEX CARDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.25; 20.01.03;
17.03.05

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

41. Furnizarea de informații în domeniul
educației.

───────

(210) M 2021 08326
(151) 19/11/2021
(732) CARTIERUL CAROL SRL, STR.

VASILE CONTA NR. 9, ET. 5,
CAMERA E405, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
LOJJA

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

36. Servicii de investiţii imobiliare.
───────
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(210) M 2021 08327
(151) 19/11/2021
(732) MARIANA-LOREDANA MOSOR,

STRADA LUNCA DOFTANEI
NR. 650, JUDEŢ PRAHOVA, SAT
TESILA, 107645, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

COLORS EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 08328
(151) 19/11/2021
(732) TALENTROOM TECH S.R.L.,

STR. DRISTORULUI 91-95, BLOC
C, ET.9, AP. 907, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031534, ROMANIA

(540)

tr TalentRoom

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#CB08FC), albastru (HEX #1635FB),
negru (HEX #1D2133), alb (HEX
#FFFFFF)

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

35. Servicii de recrutare, recrutare de personal
permanent, recrutare de personal executiv,
servicii de consultanță în recrutare, publicitate
pentru recrutare de personal, plasare și recrutare
de personal, recrutare de personal tehnic
temporar, consultanță privind recrutarea de
personal, servicii profesionale de recrutare
a personalului, recrutare de personal pentru
asistență administrativă, recrutare de personal
pentru domeniul informatic, recrutare de
personal pe perioadă determinată, recrutare de
personal pentru linii aeriene, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, casting
(recrutare) de artiști de spectacol, furnizare
de informații privind recrutarea personalului,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, recrutare și plasare a forței de
muncă, consultanță în materie de recrutare a
angajaților, servicii de intermediere de recrutare
de personal, servicii de recrutare a personalului
de conducere, recrutare de personal la sol pentru
aeroporturi, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, agenții de recrutare a
manechinelor, recrutare de personal de zbor,
recrutare de operatori politici, recrutare de
voluntari politici, recrutare (casting) de actori,
recrutare de personal, organizare și coordonare
de târguri de recrutare, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, servicii
de consultanță privind recrutarea de personal,
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servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal), recrutare de personal de conducere
de nivel superior, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, servicii de recrutare
pentru personal de asistență la birou, consiliere
pe probleme de recrutare în domeniul serviciilor
financiare, furnizare de consiliere cu privire la
recrutare de absolvenți, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare de personal în
domeniul vânzărilor și al marketingului, furnizare
de informații în materie de recrutare printr-o
rețea informatică globală, servicii de recrutare
a personalului și agenții de ocupare a forței de
muncă.
42. Actualizarea paginilor web pentru
terți, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare în
domeniul inteligenței artificiale, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, cercetare
în domeniul tehnologiei pentru procesarea
datelor, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la calculatoare,
cercetare tehnică în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
creare de platforme informatice pentru terți,
creare și întreținere de site-uri web pentru
telefoane mobile, design grafic pe calculator
pentru cartografiere prin proiecție video,
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
calculatoare, diagnoza problemelor la hardware-
ul de calculator folosind un software, exploatare
de date, filigranare digitală (watermarking),
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare, furnizori de servicii externalizate
în domeniul tehnologiei informației, gestionarea
motoarelor de căutare, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), închirierea hardware-ului și
facilităților pentru calculator, gestiunea tehnică
a aparatelor electrocasnice și a echipamentelor
informatice, inginerie informatică, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
managementul proiectelor it, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării

electronice a datelor (edp), monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, proiectare de aparate de prelucrare
a datelor, proiectare de calculatoare și de
software de calculatoare pentru analizele și
rapoartele comerciale, proiectare de sisteme
de stocare a datelor, proiectare, creare și
programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
proiectare și dezvoltare de aparate fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de aparate, instrumente și echipamente fără
fir pentru transmitere de date, proiectare
și dezvoltare de echipament periferic pentru
calculatoare, proiectare și dezvoltare de sisteme
de afișare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme de introducere de date, proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de stocare
de date, proiectare și dezvoltare de sisteme
informatice, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru introducerea, generarea, procesarea,
afișarea și stocarea de date, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, punerea la dispoziție de instalații
pentru centre de date, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, redactare
tehnică, rezervarea problemelor de hardware și
software pentru computere, securitate, protecție
și reconstituire it, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de
software, servicii consultative și informații despre
periferice de calculator, servicii de analiză privind
calculatoarele, servicii de cercetare informatică,
servicii de configurare a rețelelor informatice,
servicii de diagnostic computerizat, servicii
de informatică cuantică, servicii de proiectare
și programare informatică, servicii de rețele
informatice, servicii de transfer de date, servicii
informatice de analiză de date, servicii tehnice
privind calculatoarele, servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice, teste
de performanță a calculatorului, testarea
performanțelor computerelor, studii de analiză
comparată referitoare la eficiența sistemelor
informatice, studii de analiză comparativă cu
privire la performanțele sistemelor informatice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor.

───────
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(210) M 2021 08329
(151) 19/11/2021
(732) SUN ENERGY EUROPE SRL, STR.

SANATATII, NR. 27, CAMERA 2,
JUDEŢ CONSTANŢA, NEGRU
VODA, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

see sun energy europe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 05.03.13;
26.11.05

(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #134745), verde deschis (HEX
#3a9143, #a7cb51), alb (HEX #ffffff)

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

4. Energie electrică.
31. Aranjamente din fructe proaspete, orz,
tărâțe, semințe de cereale brute şi neprocesate,
flori, naturale, grăunțe (cereale), fân, semințe
de in comestibile brute şi neprocesate, porumb,
ovăz, plante, semințe de secară brute şi
neprocesate, semințe pentru plantare brute şi
neprocesate, semințe de plante, arbuști/tufe,
arbori.

───────

(210) M 2021 08330
(151) 19/11/2021
(732) PRO ACTIVE LIFE SRL, STR.

RAZOARE NR. 11, SC. 2, ET. 2, AP.
57, COMUNA FLOREŞTI, JUDEŢ
CLUJ, SAT FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

la prăvălie

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2021 08331
(151) 19/11/2021
(732) DORIOT DENT SRL, STR.

BARABAS BELA, NR.18/A,
JUDETUL ARAD, ARAD, 310507,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

DoriotDent

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.10

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de marketing în domeniul stomatologiei,
servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate privind
produse farmaceutice pentru tratarea diabetului,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
și de imagistică in vivo, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de
echipamente si aparatura medicala, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente si aparatura
medicala, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
furnizare de asistență administrativă farmaciilor,
pentru gestionarea stocurilor de medicamente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate și articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, administrare a
afacerilor pentru spitale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilier medical, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare si
medicale, servicii de vânzare cu amanuntul în
legătură cu echipamente sanitare si medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățenie si dezinfectie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru curățenie si dezinfectie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier medical, marketing
comercial (în afară de comercializare), servicii
de publicitate pentru comercializarea de produse
noi, informații despre vânzarea de produse,
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servicii publicitare privind vânzarea de bunuri
mobile, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, furnizare de
consiliere cu privire la metode și tehnici de
vânzare, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, servicii de comenzi online, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comercializare
echipamente si aparatura medicala utilizata în
special in domeniu stomatologiei, servicii de
comercializare cu materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, servicii
de comercializare cu dezinfectanţi utilizati in
domeniul medical si in special in stomatologie,
servicii de comecializare aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare.
39. Depozitare de produse farmaceutice
si medicale, transport rutier de produse
farmaceutice, depozitare de instrumente și
echipamente medicale, distributie de produse
farmaceutice si medicale, distributie de
instrumente si echipamente medicale, transport,
ambalarea si depozitarea bunurilor utilizate in
domeniul medical si in special in domeniul
stomatologic.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, instruiri în
îngrijirea dentară, servicii de instruire în domeniul
dentar, furnizare de cursuri de educație continuă
în domeniul stomatologic.

───────

(210) M 2021 08332
(151) 19/11/2021
(732) ADIL BORA OZTURK, BLD

INDEPENDENTEI NR 29, BL C1-5,
SC C3, APT 1, JUD IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

demko

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
29. 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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 08334
(151) 19/11/2021
(732) ZENITH DENTAL ESTHETICS

SRL, STR. BARABAS BELA,
NR.18, JUDETUL ARAD, ARAD,
310507, ARAD, ROMANIA

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

(540)

Zenith Dental

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.10

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de albire a dinților, servicii de curățare a
dinților, anestezie dentară, servicii de igienă
dentară, servicii oferite de clinici dentare,
montare de pietre prețioase în proteze dentare,
stomatologie, stomatologie estetică, asistență
stomatologică, consultații stomatologice, servicii
stomatologice mobile, închiriere de instrumente
stomatologice, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
închirierea echipamentelor medicale, închiriere
de echipamente pentru spital, închiriere de
echipamente și aparate medicale, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, servicii
de furnizare de aparatură medicală, servicii
furnizate de spitale private, servicii de asistență
spitalicească la domiciliu, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, clinici
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, închiriere de instrumente medicale,

servicii ale clinicilor medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de consiliere
în materie de instrumente medicale, închiriere
de aparate și instalații în domeniul tehnologiei
medicale, fixare de proteze, asistență medicală
stomatologică, servicii de stomatologie, servicii
medicale privind fixare de dispozitive protetice,
servicii stomatologice, servicii de ortodonţie,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
servicii de radiografie, servicii prestate de
tehnicieni de radiologie, imagistică cu raze x
de uz medical (servicii de analiză medicală),
servicii de consultanță referitoare la implanturile
protetice, servicii de chirurgie, servicii de
implanturi (proteze) pentru utilizare in chirurgia
maxilo-faciala.

───────

(210) M 2021 08335
(151) 19/11/2021
(732) SIBDENTAL SRL, STR. BARABAS

BELA, NR.18/A, JUDETUL ARAD,
ARAD, 301507, ARAD, ROMANIA

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

(540)

SIBDENTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.02.01

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

clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, dinți artificiali, coroane pentru
dinți, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, pivoți dentari, proteze
dentare, implanturi dentare, punți dentare,
proteze dentare parțiale, coroane dentare de
acoperire, părți artificiale pentru dinți, aparate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
19/11/2021-22/11/2021

pentru utilizare în reconstrucția dinților, coroane
dentare, aparate utilizate la fabricarea dinților
artificiali, instrumente utilizate la fabricarea
dinților artificiali, protecții pentru dinți, de uz
medical, dispozitive pentru calmarea durerilor
provocate de erupția dinților, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
chei de culori pentru culoarea dinților, dispozitive
pentru îndreptarea dinților (aparate ortodontice),
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
instrumente utilizate pentru fixarea dinților
artificiali, folie extensibilă pentru izolarea dinților
în timpul lucrărilor dentare, coliere pentru dentiție
pentru ameliorarea durerilor cauzate de erupția
dinților, ustensile electrice utilizate de către
medici stomatologi pentru îngrijirea dinților,
spectrocolorimetre dentare, freze dentare,
alezoare dentare, portamprente dentare, sonde
dentare, suporturi dentare, articulatoare dentare,
excavatoare dentare, gutiere dentare, spatule
pentru amalgam dentar, lămpi pentru tratament
dentar, freze de uz dentar, spectrocolorimetre
dentare pentru determinarea culorilor protezelor
dentare, aparate dentare electrice, instrumentar
dentar manual, sonde dentare pentru tratamente
dentare, protecții dentare de uz dentar,
turbine dentare, agățătoare pentru radiografii
dentare, aparate dentare de detartraj, aparate
dentare pentru frezare, aparate dentare pentru
aliniere paralelă, vibratoare pentru încălzirea
cerii dentare, aparate pentru vizualizarea
imaginilor dentare, aparate dentare cu raze
x, onlay-uri (produs medical pentru restaurări
dentare indirecte), lămpi utilizate cu instrumente
dentare, dispozitive pentru confecționarea
modelelor dentare, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, clești de uz tehnico-
dentar, separatoare dentare pentru radiografii,
inele pentru erupția dentară, vârfuri pentru
freze dentare, implanturi dentare din materiale
artificiale, clești dentari pentru uz veterinar,
punți pentru implanturi de uz dentar, suporturi
pentru implanturi de uz dentar, roți de tăiere
de uz dentar, discuri pentru șlefuire de
uz dentar, discuri de tăiere de uz dentar,
dispozitive de găurire de uz dentar, cleme
dentare pentru fixarea danturii preexistente,
perii interdentare utilizate în tratamente dentare,
fotolii de examinare special concepute pentru
uz dentar, aparate cu raze x pentru imagistică
dentară, aparate pentru utilizare de către
igieniști dentari, canule de unică folosință
pentru seringi dentare, aparate pentru utilizare
în confecționarea protezelor dentare, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari,
aparate și instrumente chirurgicale de uz
dentar, pivoți din materiale prețioase pentru
uz dentar, instrumente utilizate pentru fixarea

protezelor dentare, aparate utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, instrumente destinate
utilizării în protetica dentară, inele de dentiție
pentru ameliorarea durerilor provocate de
erupția dentară, scobitori cu ață dentară, altele
decât cele de uz personal, aparate dentare
pentru tratarea apneei de somn obstructive,
proteze dentare sub formă de inlay-uri
(obturație), irigatoare pentru țesutul periodontal
folosite în tratamente dentare, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
aparate cu jet de pulbere de uz dentar,
scaune de examinare special concepute pentru
uz dentar, echipament stomatologic, scaune
stomatologice, ace stomatologice, oglinzi
stomatologice, seringi stomatologice, proteze
stomatologice, freze folosite în stomatologie,
clești de uz stomatologic, ace de uz
stomatologic, oglinzi de uz stomatologic, mănuși
pentru uz stomatologic, piese protetice pentru
stomatologie, lasere de uz stomatologic, seringi
de uz stomatologic, tuburi de uz stomatologic,
scaune pentru examinare stomatologică,
aparate și instrumente stomatologice, mobilier
special pentru uz stomatologic, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, instrumente
protetice pentru uz stomatologic, irigatoare
orale utilizate în stomatologie, aparate de
polimerizare de uz stomatologic, viziere de
protecție pentru uz stomatologic, scaune de
uz medical sau stomatologic, linguri de
amprente (de uz stomatologic), rame pentru
radiografii pentru uz stomatologic, camere video
stomatologice intra-orale, discuri abrazive de
uz stomatologic, oglinzi de mână folosite la
examinarea stomatologică, rame pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, măști nazale
(de protecție) pentru uz stomatologic, pivoți
din metale prețioase pentru uz stomatologic,
măști faciale de protecție pentru uz stomatologic,
dușuri bucale electrice utilizate de medici
stomatologi, casete pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, implanturi (proteze)
folosite în chirurgia stomatologică, chei de
culori de uz stomatologic, mănuși din latex
de uz stomatologic, aparate de aspirare
pentru uz stomatologic, scaune fabricate special
pentru uz stomatologic, scaune special fabricate
pentru uz stomatologic, bonete de protecție
pentru păr, pentru medici stomatologi, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, măști de protecție pentru gură de
uz stomatologic, aparate pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, echipamente de înaltă
frecvență pentru tăiere, de uz stomatologic,
dispozitive pentru spălarea gingiei (irigatoare
orale) de uz stomatologic, aparate cu raze x
pentru uz stomatologic și medical, echipamente
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de înaltă frecvență pentru coagulare, de uz
stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează în
domeniul stomatologic, proteze construite din
porțelan foarte rezistent fixat pe dentină, proteze
construite din porțelan foarte rezistent fixat pe
smalț, proteze sub formă de restaurări parțiale
de coroană, implanturi (proteze) pentru utilizare
în chirurgia maxilo-facială, proteze sub formă
de restaurări complete de coroană, stimulatoare
interdentare utilizate în tratamentul dentar.
40. Tratament de materiale, servicii de tehnician
dentar, rafinarea deșeurilor dentare, fabricare
la comandă de proteze dentare, fabricare la
comandă de proteze dentare și danturi, fabricare
la comandă de produse farmaceutice.

───────

(210) M 2021 08336
(151) 19/11/2021
(732) ANONYMOUS EURO COMPANY,

STR. CAMPIA LIBERTATII, NR.
42, CAMERA 4, BLOC B2, SC. F,
APT. 240, BUCURESTI, 030374,
ROMANIA

(540)
BURSA DE MĂRCI

PIAȚADEMĂRCI.RO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou. servicii
prestate de persoane sau organizaţii în
special cu scopul de a ajuta în ceea ce
priveşte funcţionarea sau managementul unei
întreprinderi comerciale, sau managementul
afacerilor sau la îndeplinirea funcţiilor comerciale
ale unei întreprinderi industriale sau comerciale,
serviciile prestate de către firmele de publicitate
care se ocupă în principal de comunicări publice,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare şi cu privire la toate tipurile de bunuri
sau servicii, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de drepturi de
proprietate industrială, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazin elor de vânzare cu amănuntul, al

punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping.Servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii
de relații publice, producția de programe tip
teleshopping, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de asistență comercială, de
exemplu, recrutarea de personal, negocierea de
contracte comerciale pentru alții, analiza prețului
de cost, servicii de agenții de import-export,
servicii de administrare referitoare la tranzacții
comerciale și evidențe financiare, de exemplu,
contabilitate, întocmirea extraselor de conturi,
audit comercial și financiar, evaluări de afaceri,
intocmirea si depunerea declarațiilor fiscale, -
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
lucrări de birou, de exemplu, servicii de
programare și memento pentru întalniri, căutare
de date în fișiere pe computer pentru alții,
gestionarea computerizată a fișierelor, servicii de
centrale telefonice.

───────
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(210) M 2021 08337
(151) 19/11/2021
(732) ADIA KINESIO SRL, STRADA

POPEȘTI VEST, NR. 2A,
(TARLA54/5, PARCELA 62, LOT
8-LOT 10), BLOC 1, SCARA 2,
ETAJ 6, AP. 109, JUDET ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Adia Kineto

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 02.05.08; 02.05.22; 02.05.24;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru , portocaliu,
roz , verde

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii de
jocuri, administrare (organizare) de spectacole
de jocuri, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de activități culturale, ateliere recreative,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, divertisment pe internet, educație și
instruire, furnizare de centre de recreere,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
informații referitoare la recreere, îndrumare,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
webinare cu scop educativ, cultural sau de

divertisment, prezentări de filme în scopuri
educative, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, antrenament (instruire),
antrenament pentru fortificare și îmbunătățire
a condiției fizice, consiliere în materie de
pregătire medicală, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice (instruirea), consultanță în materie de
fitness, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, coordonarea de programe
de asistență educațională pentru pacienți
(instruire), coordonarea de programe de
asistență educațională pentru profesioniștii din
domeniul sănătății, (instruire) coordonarea de
programe de asistență educațională pentru
îngrijitori, (instruire) furnizare de cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
furnizare de cursuri de exerciții fizice, cursuri
de exerciții în grup, furnizare de cursuri
de fitness aerian (aerial fitness), furnizare
de cursuri de instruire privind menținerea
formei fizice, furnizarea de cursuri de instruire
privind pierderea în greutate, furnizarea de
cursuri de instruire privind sănătatea, furnizare
de cursuri de instruire scrise, furnizarea de
cursuri de motricitate pentru copii preșcolari,
furnizarea de cursuri de nutriție (nemedicale),
furnizarea de cursuri de pregătire în medicină,
furnizarea de cursuri pentru îngrijirea corporală,
difuzare de materiale educative, educație
cu privire la sănătatea fizică, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație sportivă, educație în domeniul sănătății,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, formare privind sănătatea și
starea de bine, formare profesională cu privire
la primul ajutor, formare profesională privind
evitarea problemelor de sănătate, furnizare
de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, furnizare de cursuri de
instruire online, furnizare de cursuri de pregătire
privind gimnastica, furnizare de cursuri educative
referitoare la dietă, furnizare de demonstrații
educative, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției fizice,
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online,
furnizare de informații despre educație fizică
pe un site web online, furnizare de instruire
pentru persoanele cu dizabilități, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de servicii educative în domeniul dietetic,
furnizare de servicii educative în domeniul
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sănătății, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de joacă,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
exerciții fizice, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, furnizarea de tutoriale
online, informații cu privire la educația sportivă,
instruire, instruire în dietetică (nemedicală),
instruire în domeniul antrenamentelor, instruire
în domeniul asistenței medicale și al nutriției,
instruire în domeniul medical, instruire în
materie de educație fizică pentru adulți și copii,
instruire în pilates, instruire pentru menținerea
condiției fizice, instruire în terapia holistică
prin contact corporal (bodywork), instruire în
yoga, instruire și învățământ medicale, predare
în domeniul medical, pregătire în domeniul
acupuncturii, pregătire în domeniul fitnessului,
pregătire în domeniul igienei, pregătire în
domeniul osteopatiei, pregătire în domeniul
studierii și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, pregătirea personalului nemedical în
domeniul îngrijirii copiilor, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, organizarea
de seminare, servicii ale unui antrenor personal,
servicii de antrenamente fizice, servicii de
consiliere pentru menținerea condiției fizice
(fitness), servicii de educare sportivă, servicii
de educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor, servicii de formare
în domeniul fitnessului, servicii de formare
în materie de medicină ortopedică, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
servicii de instruire, servicii de instruire cu privire
la sănătate și siguranță, servicii de instruire
în domeniul medical, servicii de pregătire
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi speciale, servicii educaționale în
sectorul sănătății, servicii educative în domeniul
sănătății, servicii educative privind tratamentele
terapeutice, servicii de sport și fitness, servicii
de antrenamente pentru sănătate și de fitness,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), supravegherea
executării exercițiilor fizice.
44. Asistență medicală la domiciliu, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice, consiliere în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie de
sănătate, dezvoltarea programelor individuale
de reabilitare fizică, fizioterapie, furnizare de
centre de recuperare fizică, furnizare de
informatii referitoare la sanatate, furnizare

de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizarea de servicii de îngrijire a
sănătății la domiciliu, informații referitoare la
masaj, masaj, îngrijire temporară (furnizare de
servicii de), monitorizarea pacienților, pilates
terapeutic, reflexologie, osteopatie, reabilitare
fizică, servicii de asistență sanitară la domiciliu,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de asistență medicală
la domiciliu, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de evaluare
a sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de masaj la picioare, servicii de
îngrijire medicală pentru pacienții internați și
externi, servicii de reflexologie, servicii de
terapie, asistență medicală, consiliere medicală,
consultanță medicală pentru alegerea corectă
de scaune cu rotile, comode, dispozitive de
ridicare pentru persoanele cu handicap, cadre
pentru mers și paturi, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultații medicale, furnizare de informații
despre tratarea încheieturilor dislocate, a
entorselor sau a fracturilor de oase, servicii de
chiropractică mobile, servicii de chiropractică
pentru copii, servicii de consiliere medicală,
servicii de evaluare medicală pentru pacienţii
care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de
examinări medicale, servicii de manipulare
osteo-articulară, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de medicină sportivă, servicii de
telemedicină, servicii de tratamente medicale
oferite de un centru spa, servicii paramedicale,
sfaturi medicale pentru persoanele cu dizabilități,
terapie ayurvedică, tratament și îngrijire prin
biorezonanță, tratarea dislocațiilor articulațiilor,
entorselor, fracturilor sau a altor leziuni similare
(judo-seifuku), servicii medicale și de sănătate,
servicii oferite de asistenții medicali la domiciliu,
hidroterapie, servicii de acupunctură, servicii
de aromaterapie, servicii de hidroterapie la
domiciliu, servicii de muzicoterapie, servicii
de sănătate prin hidroterapie, servicii de
talasoterapie, servicii de terapie luminoasă,
servicii de terapie autogenă, servicii de terapie
cu ventuze, chiropractică, servicii de medicina
alternativa, oferirea de informaţii despre masaj
şi kinetoterapie prin intermediul unui website.,
servicii de logopedie, servicii de psihologie.,
servicii de kinetoterapie, servicii de ortopedie,
servicii de neurologie.

───────
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(210) M 2021 08338
(151) 19/11/2021
(732) BURZ RAZVAN MIHAI PFA, STR.

FANTANELE, NR. 7, AP. 63,,
CLUJ-NAPOCA, 400327, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Burz Media

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

9. Software descarcabil, software interactiv
descarcabil, conținut media descarcabil,
software de aplicații descarcabile de calculator
pentru transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet.
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială.
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2021 08339
(151) 19/11/2021
(732) GARANT FINANCE SRL,

STR.MIHAI VITEAZUL, NR.1,
BL.E1, SC.3, ET.4, AP.13,
JUDET HUNEDOARA, VULCAN,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

DECOLIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde

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

24. Draperii, perdele, confectii tip draperii textile.
35. Publicitate, servicii de comert prin magazine
proprii si platforme online cu draperii, perdele,
accesorii tip ciucuri, maneti, cleme console,
covoare, traverese, mochete, sisteme de
prindere sine galerii, sisteme de umbrire de
interior, tapet, fototapet, corpuri de iluminat,
mobilier, decoratiuni interior.

───────

(210) M 2021 08340
(151) 19/11/2021
(732) SC IGREC TOP SHOP SRL,

STR. LUCIAN BLAGA,NR.8,
BLOC Q4, SC.A, AP. 4, JUDETUL
ARGES, PITEȘTI, 110311, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Kruz

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 02.05.23; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08

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

9. Materiale înregistrate, magneti, echipament
pentru scufundări, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
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și simulatoare educaționale, încărcătoare usb,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare usb adaptate pentru priza brichetei
auto, ceasuri inteligente.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2021 08341
(151) 19/11/2021
(732) BURZ RAZVAN MIHAI PFA, STR.

FANTANELE NR. 7, AP. 63, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400327,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Burzcast

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

9. Conținut media descărcabil.
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială.
38. Transmitere de conținuturi multimedia pe
internet.
42. Gazduire de continut digital, găzduirea
de conținut digital pe internet, conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital.

───────

(210) M 2021 08342
(151) 19/11/2021
(732) OIL TERMINAL SUD SRL,

STRADA DUNĂRII NR. 355,
JUDEȚ TELEORMAN, NANOV,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Regina din Sud

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.05.04; 24.09.05;
05.03.13

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

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile, ulei de floarea-
soarelui comestibil, grăsimi vegetale de uz
alimentar, grăsimi vegetale pentru bucătărie,
grăsimi pentru gătit, uleiuri comestibile, uleiuri
comestibile folosite pentru gătirea alimentelor,
uleiuri de uz alimentar, uleiuri pentru gătit, uleiuri
vegetale de uz alimentar.

───────
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(210) M 2021 08343
(151) 19/11/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALĂ NR. 944,
JUDEȚ PRAHOVA, FILIPEȘTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, ROMANIA

(540)
HEPATO PROTECT

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
veterinare, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri veterinare, suplimente
dietetice de uz veterinar.

───────

(210) M 2021 08344
(151) 19/11/2021
(732) ALINA IONESCU, STRADA

COPACENI 1, BLOC L22, SC. A,
APT. 10, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
221171, ROMANIA

(540)

FĂRĂ FILTRE CU
ALINA IONESCU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.01.13; 26.11.01

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

41. Divertisment de radio și televiziune,
divertisment pe internet.

───────

(210) M 2021 08345
(151) 19/11/2021
(732) VASILE-ANDREI CEAUSESCU,

INTR. CHEFALULUI NR. 11-13,
BL. B, ET. 7, AP. 53, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, ROMANIA

(540)

ȘARPELE ROȘU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.11.24; 24.17.02

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii
de bar si cafenea, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii hoteliere, servicii de pensiune,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de case de vacanţă.

───────
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(210) M 2021 08347
(151) 19/11/2021
(732) MANAGER SRL, B-DUL MIHAI

VITEAZU NR.1, AP.III B, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, 450015, SĂLAJ,
ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,,
BLOC D8, AP.31, JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

AQUAREL health & spa center

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.05; 29.01.14

(591) Culori revendicate:mov, albastru,
turquoise, verde

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

41. Servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness),
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de instructor personal (antrenament de
fitness), planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii
de divertisment, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, transfer de know-how
(instruire), educaţie fizică, servicii de evaluare a
stării fizice pentru antrenamente.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,

rezervări de hoteluri, servicii hoteliere, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar).
44. Servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate, servicii de saună,
servicii de aromaterapie, masaj, fizioterapie /
terapie fizică, îngrijirea sănătăţii, servicii
de medicină alternativă, asistenţă medical,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, consiliere alimentară și nutrițională,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
psiholog, terapie logopedică, servicii de terapie.

───────

(210) M 2021 08348
(151) 19/11/2021
(732) ANDREI PARPALIA, 753 B, JUD.

VASLUI, MUNTENII DE JOS,
737365, VASLUI, ROMANIA

(540)

ILSEDO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 17.02.04

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras
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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08349
(151) 20/11/2021
(732) LAURA PALOS, DRUMUL

AGATULUI NR. 34, VILA 12,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013907,
ROMANIA

(540)
SHAORMERIA PALLADY

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

43. Servicii oferite de restaurante.
───────
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(210) M 2021 08350
(151) 21/11/2021
(732) ALINA DANIELA AXÎN, STR.

PANDURULUI, NR. 106, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900006, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
AVA LIFE

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 08351
(151) 22/11/2021
(732) DANETI COM SRL, SAT

GHERMANESTI, SOS.
GHERMANESTI, NR. 154,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
DANETI

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

16. Orare tiparite.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole de
purtat pe cap pentru copii, articole purtate
în jurul gâtului, costume de baie, halate
de baie, bandane, banderole pentru cap,
bascheţi, băşti, baticuri de purtat la gât,
batiste de buzunar, bavete din pânză, bentiţe
antitranspirante, bentiţe antitranspirante pentru
cap, bentiţe de protecţie pentru urechi (articole
de imbracaminte), bentiţe şi manşete absorbante
pentru tenis, berete, bermude, blazere, bluze,
bluze de antrenament, bluze de corp, bluze
de trening, bluze şi şorturi pentru sport, bluze
sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluzoane,
body-uri, bonete, botine, bretele, căciuli şi
şepci pentru ski, cămăşi stil sport, căşti de
înot, chiloţi, chiloţei pentru bebeluşi, ciorapi,

ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism,
colanţi, lenjerie de corp, corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume de
antrenament, costume de gimnastică, costume
de jogging, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume sportive pentru jogging, echipament
de gimnastică (articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte), egări (pantaloni), egări (jambiere),
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
fuste de tenis, glugi, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru jogging, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
jambiere, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp sudorifugă, maiouri, maiouri
de alergare, maiouri cu mânecă lungă, maiouri
pentru sport, mănuşi, pantaloni de antrenament,
pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurţi, pantaloni scurţi pentru
sport, pijamale, pijamale (numai din tricot),
prosoape de baie, şorturi pentru sport, şosete,
şosete antiperspirante, şosete cu călcâi întărit,
şosete cu talpă, şosete pentru sport, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme profesionale, uniforme
şcolare, viziere de soare (articole care servesc
la acoperirea capului), viziere (articole de
îmbrăcăminte), stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri
cu pene (articole de îmbrăcăminte de pus la
gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,
cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
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transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile),
veste de pescuit, fitinguri metalice pentru
încălţăminte, pantofi de fotbal/ghete de fotbal,
încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte, cape
de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul
pentru purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâi
pentru încălţăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere)/jambiere, costume de gimnastică/
balet, uniforme oficiale, mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/
bustiere autoadezive, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, ponchouri, sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare,
eşarfe, şaluri, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci
de schi, mănuşi de schi, pantaloni scurţi
tip fustă, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghete/şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
crampoane pentru ghetele de fotbal, jachete
căptuşite (îmbrăcăminte), costume (articole de
imbracaminte), bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare)/suspensoare, ciorapi care absorb
transpiraţia, lenjerie de corp care absoarbe
transpiraţia/desuuri care absorb transpiraţia,
flanele/pulovere/hanorace (pulovere), body-uri
(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
bombeuri pentru încălţăminte, togi (articole de
imbracaminte), jobene, benzi pentru manşetele
de la pantaloni/curele pentru jambiere, turbane,
lenjerie de corp/desuuri, uniforme, pâslari
(cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),

îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru activități de petrecere a timpului liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă,
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, șosete, pantaloni sport, maiouri
sportive, pantaloni, bluze sport, ghete sport,
pantaloni sport, sacouri sport, echipament
sportiv (articole de imbracaminte si incaltaminte).
28. Vehicule (jucării), jucării, jocuri, jocuri
electronice, șah (jocuri), bowling (jocuri), jocuri
sportive, jocuri mecanice, jocuri muzicale, cărți
(jocuri), jocuri go, dame (jocuri), baloane de joc,
bile de joc, mingi de joc, cărți de joc, capsule
de joc, jocuri electronice portabile, jocuri de
șah , aparate pentru jocuri, mingi pentru jocuri,
baloane pentru jocuri, jocuri video portabile,
jocuri cu zaruri, jocuri cu fise, jocuri de societate,
jocuri de petrecere, jocuri de manipulare, jocuri
de construcție, jocuri de table, miniaturi pentru
jocuri, jocuri cu cercuri, jocuri cu inele, jocuri
de masă, jocuri de hochei, jocuri de domino,
jocuri cu bile, jetoane pentru jocuri , jocuri de
cărți, jetoane pentru jocuri, jocuri de pinball,
console de jocuri, tastaturi pentru jocuri, jocuri
de memorie, dame chinezești (jocuri), jocuri
electronice automate, jocuri de mahjong (joc
de masă chinezesc), scaune de joc interactive
pentru jocuri video, cărți de joc japoneze, mănuși
(accesorii de joc), table de joc pentru licitarea
cărților de joc, aparate de joc pinball, cărți de
joc karuta (joc de cărți japonez), manete de joc
pentru aparate de jocuri video, ținte pentru jocul
darts, piese pentrul jocul dame, jocuri de mah-
jong, jocuri automate cu fisă, console de jocuri
portabile, fise (jetoane) pentru jocuri, mașini
automate pentru jocuri, jocuri video electronice
portabile, jocuri de aruncarea potcoavei, jocuri
de pinball portabile, aparate pentru jocuri video,
șah japonez (jocuri shogi), ținte electronice
pentru jocuri, jocuri electronice de darts, mouse-
uri pentru jocuri, jocuri de aruncat săculeți,
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dispozitive de jocuri portabile, controler jocuri
video (gamepad), jocuri de masă electronice,
jocuri de aruncat inele, jocuri automate cu
jetoane, compendiumuri de jocuri de masă cu
tablă de joc, jocuri de masă și aparate de jocuri
de noroc, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, cărți de joc japoneze (utagaruta),
componente de joc electronice portabile, cărți
de joc japoneze (hanafuda), cutii pentru cărți
de joc, seturi de joc de table, jetoane pentru
jocul de ruletă, seturi pentru jocul de ruletă,
table pentru jocul de dame, dulapuri pentru
jocul de darts, mănuși pentru jocul cu popice,
echipament pentru jocul de bingo, mingi pentru
jocul de bocce, miniaturi pentru jocuri de
război, jocuri de tip pinata (piniata), jocuri
electronice de tip arcade, jocuri de palete cu
minge, jocuri de interpretare de roluri, jocuri
cu interpretare de roluri, kituri pentru jocuri
de construcții, console portabile pentru jocuri
electronice, jocuri pentru facilitarea dezvoltării
bebelușilor, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri cu mașini de curse, joystick-uri
pentru jocuri video, jocuri de tras la țintă, fileuri
pentru jocuri cu mingea, muniție pentru jocuri
de paintball, panouri pentru jocuri cu săgeți,
jocuri de zaruri japoneze (sugoroku), bâte pentru
jocuri cu mingea, jocuri cu întrebări și răspunsuri,
controlere pentru console de jocuri, jocuri de
baschet de masă, jocuri de logică de manipulat,
jocuri electronice cu caracter educațional, jocuri
de interior cu jetoane, aparate pentru jocuri
de calculator, console portabile pentru jocuri
video, controlere de jocuri pentru calculatoare,
pietre pentru practicarea jocului go, table pentru
practicarea jocului go, jetoane pentru jocurile de
noroc, mașini pentru jocurile de noroc, mese
automate pentru jocul de mahjong, mașini pentru
jocuri de pinball (jucării), ținte electronice pentru
jocuri și sporturi, discuri de aruncat (jocuri cu
inele), jocuri cu inele (inele de aruncat), jocuri
de acțiune și de îndemânare, plase pentru jocuri
sportive cu minge, dispozitive de jocuri video
tip arcadă, bile din sticlă colorată pentru jocuri,
bile din sticlă colorată pentru jocuri, mașini
cu sloturi (mașini de jocuri), jucării, jocuri și
articole de joacă, jocuri de baschet de tip
arcade, cartonașe de colecție (jocuri de cărți),
dispozitive de control pentru jocuri sub formă de
undiță, pentru jocuri de pescuit, dispozitive de
control pentru jocuri sub formă de volan, pentru
jocuri de condus, instalații și aparate pentru
jocul de popice, aparate de divertisment pentru
sălile de jocuri, aparate de jocuri electronice
de tip arcade, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii, saltele de joc cu
jucării pentru copii mici, modele utilizate pentru

jocuri cu interpretare de roluri, jocuri portabile și
jucării cu funcții de telecomunicații, echipament
vândute ca și seturi pentru a juca jocuri
de cărți, jucării zornăitoare, jucării gonflabile,
fluiere (jucării), titireze (jucării), păpuși (jucării),
drone (jucării), jucării flexibile, jucării umplute,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
electronice, jucării-balansoar, jucării muzicale,
jucării antistres, jucării modulare, mașini de
jucărie, păsări de jucărie, aeronave de jucărie,
jucării pentru păsări, roabe de jucărie, unelte
de jucărie, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluși, magazine de jucărie, castele de
jucărie, planoare de jucărie, glockenspieluri
de jucărie, capse detonante (jucării), telefoane
de jucărie, jucării cu balansare, jucării din
lemn, jucării cu pușculițe, pușculițe de jucărie,
goarne de jucărie, bijuterii de jucărie, plante
de jucărie, cărucioare de jucărie, figurine de
jucărie, jucării de baie, perne umplute (jucării),
jucării pentru cadă, jucării pentru animale,
jucării electronice didactice, jucării acționate
mecanic, jucării cu baterii, casetofoane de
jucărie, camioane de jucărie, bani de jucărie,
nuchuku de jucărie, premergătoare de jucărie,
săbii de jucărie, tuneluri de jucărie, jucării
de construit, căsuțe de jucărie, mobilier de
jucărie, jucării electronice teleghidate, măști de
jucărie, jucării pentru pisici, jucării pentru câini,
jucării pentru apă, discuri zburătoare (jucării),
flori de jucărie, portarme de jucărie, jucării din
țesături, jucării din pânză, corturi de jucărie,
machete auto (jucării), ceasuri de jucărie, jucării
cu radiocomandă, jucării de tras, rachete de
jucărie, fluiere de jucărie, jucării cu telecomandă,
proiectoare de jucărie, animale de jucărie,
jucării de pluș, mâncare de jucărie, pești de
jucărie, chitare de jucărie, trompete de jucărie,
jucării cu resorturi, căluți-balansoar (jucării),
biciclete de jucărie, jucării de împins, puzzle-
uri (jucării), jucării din cauciuc, jucării pentru
boxat, binocluri de jucărie, garaje de jucărie,
funiculare de jucărie, vagoane de jucărie, seturi
de jucării, jucării din plastic, jucării din metal,
xilofoane de jucărie, periscoape de jucărie,
microfoane de jucărie, avioane de jucărie, jucării
mobile suspendate, săgeți de jucărie, puști
de jucărie, jucarii pentru sugari, armură de
jucărie, microscoape de jucărie, titireze ca jucării,
plastilină de jucărie, jucării de nisip, jucarii
de desenat, armonice de jucărie, piane de
jucărie, pălării de jucărie, telecomenzi pentru
jucării, bărci de jucărie, broșe de jucărie, jucării
de lemn, jucării de bambus, jucării de călărit,
jucării cu apă, roboți de jucărie, telescoape
de jucărie, jucării cu roți, jucării de exterior,
zmeie ca jucării, arme de jucărie, plastilină
magnetică (jucărie), jucării cu cheiță, jucării
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mobile de agățat pentru pătuț (jucării), vehicule
de jucărie electronice, jucării pentru copii mici,
blocuri de asamblare (jucării), elemente de
construcții (jucării), machete de structuri (jucării),
baghete magice de jucărie, jucării nemotorizate
pentru călărit, unelte manuale de jucărie,
personaje umane de jucărie, lanterne de jucărie
(nefuncționale), jucării utilizate în piscine,
jucării pentru animale domestice, jucării-
centru de activități pentru copii, figurine de
jucărie modelate din plastic, dispozitive de
alarmă antiefracție, de jucărie, jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, dispozitive
pentru lansarea avioanelor de jucărie, aparate
de jucărie pentru controlul traficului, stații de
comunicare de jucărie (nefuncționale), mașini
de jucărie cu acționare electronică, pistoale
de jucărie cu bani, jucării de mestecat pentru
papagali, avioane de jucărie cu telecomandă,
submarine de jucărie cu telecomandă, plase
de insecte de jucărie, cuști pentru insecte de
jucărie, palme de aplaudat (jucării sonore),
viziere pentru căști de jucărie, seturi de chimie de
jucărie, jucării fantezie sonore pentru petreceri,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, vehicule
de jucărie electronice inteligente, jucării robot
care se transformă, mori de vânt de jucărie,
jucării gonflabile din cauciuc subțire, roboți de
jucărie cu radiocomandă, avioane de jucărie cu
radiocomandă, covoare de joacă puzzle (jucării),
mașini de tricotat de jucărie, dinți de vampir de
jucărie, pistoale cu capse, de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), jucării pentru lada
cu nisip, jucării pentru groapa cu nisip, covorașe
de joacă destinate utilizării cu mașini de jucărie
(jucării), figurine de jucărie de colecție, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), cutii pentru
vehicule de jucărie, personaje de jucărie din
cauciuc, personaje de jucărie din plastic, aparate
de zbor de jucărie, distribuitoare de gumă
de jucărie, servicii de ceai de jucărie, globuri
cu zăpadă de jucărie, haine pentru figurine
de jucărie, găletușe și lopățele de jucărie,
mașini de jucărie cu pedale, seturi de cusut de
jucărie, machete sub formă de jucării, machete
de rachete de jucărie, vehicule de jucărie cu
telecomandă, tocuri pentru pistol de jucărie,
patine cu rotile de jucărie, bărci de jucărie în
miniatură, cutii de scrisori de jucărie, seturi de
bucătărie de jucărie, piste pentru mașini de
jucărie, aparate de exerciții de jucărie, truse de
frumusețe de jucărie, jucării din plastic pentru
baie, seturi de masă de jucărie, dispozitive
de făcut zgomot (jucării), plase de fluturi (de
jucărie), pomi de crăciun de jucărie, ceasornice
și ceasuri de jucărie, machete de vehicule
de jucărie, machete de mașini de jucărie,
jucării pentru cărucioare de copii, animale de

jucărie cu motor, jucării pentru animale de
companie, vehicule de jucărie cu scaune, jucării
electrice de acțiune, machete de mașini (jucării),
jucării legate de magie, ursuleți de jucărie
umpluți, machete de animale (jucării), jucării
care fac zgomot, capse pentru pistoale (jucării),
jucării hopa-mitică gonflabile, puști cu aerosoli
(jucării), instrumente muzicale de jucărie, arme
ninja de jucărie, jucării comercializate la set,
jucării zburătoare cu telecomandă, baloane de
săpun (jucării), machete de clădiri (jucării),
cutii muzicale de jucărie, jucării gonflabile de
călărit, avioane cu catapultă (jucării), personaje
de jucărie fantastice, animale de jucărie
umplute, blocuri de construcție (jucării), bețe
fosforescente de jucărie, mănuși fantezie de
jucărie, elicoptere de jucărie radiocomandate,
jucării acționate prin manetă, jucării de acțiune
electronice, echipament sportiv de jucărie, jucării
care se suprapun, jucării din pluș inteligente,
roboți de jucărie inteligenți, case de jucărie
modulare, figurine de acțiune (jucării), jucării
gonflabile pentru piscină, jucării gonflabile de
baie, covorașe de joacă cu jucării pentru copii
mici (jucării), echipament de camping de jucărie,
jucării adaptate pentru activități educative, jucării
cu cheiță (din plastic), vehicule de jucărie pentru
copii, vehicule de jucărie pentru călărit, seturi
de jucărie pentru grădinărit, magnetofoane cu
casete, de jucărie, roți pentru vehicule de jucărie,
vehicule de jucărie electronice teleghidate,
pistoale cu aer comprimat (jucării), triciclete
pentru copii mici (jucării), jucării cu cheiță
(din metal), jucării de acțiune cu baterii, seturi
de tipărire de jucărie, kituri pentru machete
de jucărie, accesorii pentru copt de jucărie,
seturi de unelte de jucărie, săgeți și arcuri
de jucărie, seturi de construcție de jucărie,
căsuțe de jucărie pentru copii, jucării de construit
care se îmbină, vehicule de jucărie motorizate
pentru călărit, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, cuburi de construit magnetice fiind
jucării, figurine de jucărie cu levitație magnetică,
piscine gonflabile pentru activități recreative
(jucării), jucării de tipul 'pasăre în echilibru',
seturi de componente pentru curse, de jucărie,
distribuitoare de lame de gumă, de jucărie, stații
de alimentare cu benzină, de jucărie, jucării de
construcții din mai multe părți, jucării din pluș,
sub formă de elani, kituri de asamblat machete
la scară (jucării), modele de locomotive cu abur
de jucărie, seturi de blocuri de construcție de
jucărie, imitații de oase ca jucării pentru câini,
jucării artizanale vândute sub formă de kit, jucării
de prindere pentru pătuțuri de sugari, machete
de jucării sub formă de mașini, machete de
plastic sub formă de jucării, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, accesorii pentru copt
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și gătit de jucărie, vehicule robot de jucărie care
se transformă, seturi de jucării cu unelte de
tâmplărie, case de marcat pentru supermarket,
de jucărie, machete de teatru de jucărie sub
formă de seturi de teatru pentru copii, avioane
din spumă care se lansează cu mâna sub
formă de jucării, decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, mingi care
se pot deforma ușor sub formă de jucării,
articole de petrecere sub formă de jucării de
dimensiuni mici, seturi de modele din plastic
pentru montarea vehiculelor de jucărie, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole
de joacă), cosmetice de jucărie (imitații care
nu se folosesc pentru machiaj), jucării care
imită obiecte folosite de adulți în activitățile
cotidiene, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, imitații de preparate de
toaletă sub formă de jucării, saltele de joc de
utilizat cu mașini de jucărie, imitații de articole
de toaletă sub formă de jucării, jucării care
se mișcă acționate prin învârtirea unei cheițe,
calculatoare de jucărie (care nu funcționează ca
un computer), aparate de fotografiat de jucărie
(care nu fac fotografii), vehicule de jucărie cu
piese care se transformă, jucării pentru animale
de companie confecționate din frânghie, figurine
de jucărie care pot lua diferite forme, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, figurine
de acțiune (jucării sau articole de joacă), jucării
flexibile (care pot fi strânse în mână), jucării
puse în vânzare sub formă de seturi, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), covorașe
de adulmecat ca jucării pentru câini, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie, fotolii
puf sub formă de animale (jucării), piese de
jucărie pentru învățat alfabetul braille, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), seturi de machete de trenulețe de
jucărie, jucării flexibile care produc sunete
prin strângere, seturi de joacă cu mașinuțe
de jucărie, seturi de joacă cu figurine de
jucărie, jucării de pluș cu păturică de consolare,
jucării prezentate într-un calendar de advent,
jucării cu telecomandă sub formă de vehicule,
blocuri de construcție de jucărie din lemn,
jucării sub formă de imitații de alimente, pălării
de petrecere, goarne de petrecere, panglici
decorative (articole pentru petrecere), accesorii
pentru păpuși, accesorii pentru haine de păpuși,
cutii pentru accesorii de joacă, accesorii de
mobilier pentru păpuși, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, protecții pentru
coate pentru utilizare la mersul pe bicicletă
(articole sportive).

35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii publicitare pentru cărți,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de administrare a comunităților online,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar, servicii de comenzi online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, informații despre
vânzarea de produse, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, demonstrație de vânzare (pentru terți),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de evidență
a cadourilor, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru haine, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive.
41. Organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, organizare de jocuri educaționale,
închirierea echipamentelor de jocuri, servicii de
disk jockey, servicii de jocuri video, sisteme
de joc (divertisment, educație), punerea la
dispoziție de jocuri, servicii de divertisment
cu jocuri pe calculator și jocuri video,
organizare de jocuri și competiții, organizare
și coordonare de jocuri, servicii de cluburi
de jocuri, furnizare de jocuri video online,
servicii pentru organizarea de jocuri, închiriere
de echipamente pentru jocuri electronice,
organizarea de jocuri cu participarea publicului,
organizarea de concursuri de jocuri electronice,
servicii de jocuri de calculator interactive,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, furnizare de instalații pentru jocul de
golf, servicii de disc jockeys pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de divertisment
prin intermediul jocurilor video, servicii de săli
de joc prin realitate virtuală, organizare de
jocuri, competiții și concursuri cu întrebări,
servicii de jocuri electronice nedescarcabile
furnizate prin intermediul internetului, furnizare
de instalații pentru cazinouri și pentru jocuri,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la jocuri, informații despre divertismentul sub
formă de jocuri pe calculator, furnizate online
dintr-o bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), închirierea de jucării, închiriere de scutere
de jucărie, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative
și de petrecere a timpului liber, servicii de
antrenament sportiv, activități sportive, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor fizice
în cluburi de sport, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente sportive, servicii
educaționale și de instruire cu privire la sport.

───────

(210) M 2021 08352
(151) 22/11/2021
(732) CARTIERUL CAROL SRL, STR.

VASILE CONTA NR.9 ,ET.5,
CAMERA E405, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
AER DULCE

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

36. Investitii imobiliare.
───────

(210) M 2021 08353
(151) 22/11/2021
(732) CARTIERUL CAROL SRL, STR.

VASILE CONTA NR. 9, ET. 5,
CAMERA E405, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)
YASH

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

36. Investitii imobiliare.
───────
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(210) M 2021 08354
(151) 22/11/2021
(732) EV MOBILITY SRL, STRADA

LEVEDELOR NR. 61, SAT
CUMPANA, JUDETUL
CONSTANTA, COMUNA
CUMPANA, 500113, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Charger Viitorul
nostru este #electric

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.09

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

clase:
9. Aparate de incarcat electricitate pentru
masinile electrice.

───────

(210) M 2021 08355
(151) 22/11/2021
(732) IONELA GAVRILĂ, STR.

PANSELELOR NR.8, JUDETUL
IALOMITA, FETESTI, 925150,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

satul lui Moș Crăciun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.01.01; 26.11.12;
02.01.27; 01.01.02

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

28. Echipament tururi în parcuri de distracție.
41. Servicii ale parcurilor tematice, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii pentru
parcurile de distracții și cele tematice, servicii de
divertisment pentru copii, servicii de divertisment
oferite pentru copii, furnizare de servicii de
divertisment pentru copii, servicii de parcuri de
distracție, servicii de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii specifice parcurilor de distracții, servicii
specifice parcurilor de distracții și tematice,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
în parcuri de distracții.

───────
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(210) M 2021 08356
(151) 22/11/2021
(732) QANADILO BASHIR, STRADA

AVRIGULUI NR. 9-19, BL. U1, AP.
180, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

GLOW concept

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08357
(151) 22/11/2021
(732) VASILICĂ-CRISTI PINTILIUC, SAT

BURLA NR. 198, JUD. SUCEAVA,
COMUNA BURLA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

AUTO ZYP SERVICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.03.01; 03.03.17;
03.03.24; 18.01.21

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu piese de schimb pentru vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piese de
schimb pentru vehicule, servicii de comerț cu
amănuntul online în legătură cu piese de schimb
pentru vehicule.
37. Întreținere și reparații de vehicule, servicii de
dezmembrare.

───────
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(210) M 2021 08358
(151) 22/11/2021
(732) MILENIUM LANDSCAPE

DEVELOPMENT SRL, STR.
PRAHOVA NR. 32, AP 6, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

BUSSOLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2021 08359
(151) 22/11/2021
(732) SAPRO SRL, STR. ȘTEFAN CEL

MARE NR. 21, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHIȚEI, NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022511, ROMANIA

(540)

INFO CHANNEL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță în marketing,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
consultanță profesională în marketing, difuzare
de anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, servicii de
editare de ziare, reviste, periodice, servicii de
editare-tehnoredactare texte cu scop publicitar,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
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promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), servicii
de comenzi online, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
editoriale şi redacţionale cu scop publicitar,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
prin bannere, publicitate online, publicare de
materiale publicitare online, servicii de publicitate
și marketing online, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, difuzare
de materiale publicitare online, închiriere de
spațiu publicitar online, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, promovare de produse și servicii ale
altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare.
41. Consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, coordonare de evenimente
culturale, divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment on-line, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații online, furnizare de publicaţii dintr-
o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate nedescărcabile,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, furnizare
de publicaţii on-line nedescărcabile, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizarea de buletine
informative on-line nedescărcabile, furnizarea de
publicaţii electronice, care nu pot fi descărcate,
publicare de buletine informative, publicare
de cărţi electronice şi periodice pe internet,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare de jurnale, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicarea şi redactarea de texte,
reportaje fotografice, publicare cărţi, publicaţii
on-line (ziare şi reviste cu caracter de periodice),
servicii de arhivă de bibliotecă, servicii de
bibliotecă cu privire la date stocate și recuperate
prin mijloace electronice, servicii de bibliotecă

cu privire la documente stocate și recuperate
prin mijloace electronice, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizare de informații
electronice (inclusiv informații de arhivă) sub
formă de texte și de informații audio și/sau
video, servicii de bibliotecă electronica, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase din
ziare, servicii de bibliotecă online, și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și imagini
printr-o rețea online de calculatoare, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire,
servicii de consultanță cu privire la pregătirea
în domeniul afacerilor, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise, altele decât
cele cu scop publicitar, servicii de consultanță
în domeniul editorial, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de publicare
de reviste, servicii de publicare on-line, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii de
reporteri de ştiri, servicii jurnalistice, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii de publicare
de text electronic, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educative, prezentare de programe de
televiziune, servicii de producție de programe
de televiziune, servicii de educație furnizate prin
televiziune, prezentare de programe de radio,
producții de film, televiziune și radio, publicaţii
(ziare şi reviste cu caracter de periodice).

───────
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(210) M 2021 08361
(151) 22/11/2021
(732) SEMTRA MEDO SRL, STR.

FRAGILOR NR. 8, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

casa glia trăiește bine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.07.25; 07.01.08; 07.01.24

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(210) M 2021 08362
(151) 22/11/2021
(732) MANHATTAN 1 BET SRL, BD.

IULIU MANIU NR. 51, BLOC B22,
PARTER, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061077, ROMANIA

(540)

M1BET

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.08;
26.11.09; 26.05.04

(591) Culori revendicate:negru, auriu, alb

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

41. Divertisment interactiv on-line, divertisment
on-line, jocuri de noroc, organizarea de
jocuri cu participarea publicului, punerea la
dispoziție de jocuri, săli de jocuri, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment cu aparate de jocuri de noroc,
servicii de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2021 08363
(151) 22/11/2021
(732) CAMASSIA ONE SRL, STR.

VLAICU VODA NR 16, BL V65 SC
1 AP 3 SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031247, ROMANIA

(540)
BARTISSTRIA

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

21. Seturi prepare cocktail cu accesorii: shaker,
strecuratori de bar, strecuratorare hawthorne,
strecuratoare julep, sita conica, lingura de bar,
pistil/muddler, cleste gheata, desfacator dopuri,
storcator manual, scobitori inox decor.

───────
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(210) M 2021 08364
(151) 22/11/2021
(732) OREGON PARK ONE S.R.L.,

ŞOSEAUA PIPERA NR.
46D-46E-48, OREGON PARK,
CORP B, PARTER, UNITĂŢILE
B032 ŞI B042, BIROUL NUMARUL
1, SECTOR 2, BUCURESTI,
014254, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, BLVD. ION
IONESCU DE LA BRAD 65, AP 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013812,
ROMANIA

(540)

OREGON PARK

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrarea (bunuri imobiliare),
închirierea bunurilor imobiliare, servicii ale
birourilor de cazare (închiriere aparatmente),
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, servicii de agenţie imobiliară,
evaluări imobiliare, managementul imobiliar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
strângerea de fonduri caritabile, compensare,
financiară/case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electric de
fonduri, stabilirea finanţări pentru proiectele
de construcţii, management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, informaţii

financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăţilor/
rambursărilor pentru terţi, evaluări financiare
ca răspuns la cererile de ofertă / evaluări
financiare ca răspuns la cererile de propuneri
(rfp), servicii financiare, subscrierea asigurărilor
de incendiu, evaluare fiscală, finanţare pentru
achiziţia în rate / finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, subscrierea
asigurărilor, consultanţă în asigurări, informaţii
în domneiul asigurărilor, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii de garanţii,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terţilor prin utilizarea unui card de membru,
organizarea colectelor, evaluarea operelor de
artă.
39. Închiriere de parcări, închiriere de garaje.

───────

(210) M 2021 08365
(151) 22/11/2021
(732) S.C. OPENDEV ITS S.R.L.,

INTRAREA GORNISTILOR, NR.
5, BL. 139J, SC. A, AP. 13, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

vinpresii
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(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 08366
(151) 22/11/2021
(732) OANA BEATRICE PREOTESCU,

BD UNIRII NR 65, BLOC G1,
SCARA 5, APT 832, ETAJ
8, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NEOKLEIN For
Healthy Cooking

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
21. Oale de gătit neelectrice, oale neelectrice
pentru făcut conserve (oale sub presiune), oale
neelectrice de gătit sub presiune, oale pentru
gătire lentă (neelectrice), oale duble pentru
bain-marie neelectrice, oale cu presiune (vase
de bucătărie) neelectrice, oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale și tigăi portabile
pentru camping neelectrice, oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), oale de gătit pentru utilizare
în cuptoare cu microunde, tigăi tigăi neelectrice,
tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru clătite, tigăi
cu mâner, tigăi pentru ouă, tigăi de prăjit, tigăi
pentru prăjit, tigăi întinse pentru gătit, tigăi de
clătite suedeze, tigăi de prăjit ouă, raclete pentru
tigăi și oale, tigăi non-electrice de gătit, capace
pentru tigăi de prăjit.
35. Servicii de agenții de import, servicii de
comert online cu amănuntul și cu ridicata pentru
produsele oale si tigai din clasa 21.

───────

(210) M 2021 08367
(151) 22/11/2021
(732) TRUPA TRUPA X PRODUCTION

CONCEPT SRL, STR. SOVATA,
NR.32, BL C16, ET 5, AP 33,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)
TRUPA X

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

35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
41. Servicii de divertisment prestate de cantareti,
divertisment muzical, servicii de divertisment,
producție de spectacole, producție de înregistrări
audiovizuale.

───────
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(210) M 2021 08368
(151) 22/11/2021
(732) ADRIAN-BOGDAN NĂSTASE,

STR. CURCUBEULUI NR.14, BL.
FD 36A, SC.A, ET.3, AP.15, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
ANDREEA-MIRELA NĂSTASE,
STR. CURCUBEULUI NR.14, BL.
FD 36A, SC.A, ET.3, AP.15, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
ANICUȚA STOIAN, BLD. AUREL
VLAICU NR.41, BL. PC1, SC.B,
ET.7, AP.50, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
COSTIN-GABRIEL VOICU,
STR. TIMIȘANEI NR.63, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
NICOLAE-DANIEL COJOCARIU,
STR. EDUARD CAUDELLANR
NR.21, ET.2, AP.12, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
MIHAELA DUȘA, BLD. 1 MAI
NR.62, BLD.UM4, SC.A, ET.2,
AP.9, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
EUGEN-IULIAN SÂRBU, STR.
THEODOR AMAN NR.1, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ASTERIA

(531) Clasificare Viena:
01.01.03; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
41. Organizarea de reprezentaţii (ansamblu)
de dansuri tradiţionale greceşti, furnizarea de
cursuri de dans, scoli de dans, servicii oferite de
studiouri de dans, spectacole de dans.

───────
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(210) M 2021 08369
(151) 22/11/2021
(732) FUNDATIA ANDREI MURESANU

SRL, STR. HOREA NR. 48, CAM. 3,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400275, CLUJ, ROMANIA

(740) NED PROTECT CONSULTING-
NPC, O.P. 1 C.P. 298, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500500,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AMDAC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25

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

clase:
6. Piese turnate şi forjate pentru autovehicule,
metale comune şi aliaje ale acestora, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, construcţii
metalice transportabile, cabluri şi fire neelectrice
din metal comun, ţevi şi tuburi metalice, sarme,
tevi, bare din aluminiu, ferestre metalice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, dispozitive
de blocare a roţilor (blocatoare), rezervoare
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
material metalic pentru calea ferată.
7. Masini-unelte: instalatii de vopsire si
transport, dispozitive de prelucrat metale prin
deformare plastica, ca de exemplu stante
si matrite, mototare hidraulice, motoare cu
aer comprimat, masini cu aer comprimat,

elemente de comanda pneumatica pentru
masini, motoare, dinamuri, aparate de producere
a aerului ca parti componente ale masinilor,
condensatoare de aer, generatoare de curent,
generatoare de electricitate, componente de
toate tipurile pentru motoare, respectiv:
butoane de pornire, tobe de evacuare, cilindri
pentru motoare, senile de cauciuc care sunt
componente ale masinilor de constructii miniere,
agricole si alte masini de mare tonaj pe senile,
vehicule speciale sau aparate cu roti care nu sunt
utilizate in scopuri de transport respectiv: masini
de maturat cu auto-propulsie.
9. Baterii electrice pentru autovehicule,
acumulatori electrici pentru autovehicule,
invertoare, contoare de distanta parcursa
pentru autovehicule, cutii pentru baterii electrice
si pentru acumulatori electrici, incarcatoare
pentru baterii electrice, cabluri electrice,
instrumente de măsurare marimi electrice si
neelectrice, contoare de distanţă parcursă
pentru vehicule/înregistratoare de kilometraj
pentru vehicule, sisteme de navigaţie pentru
vehicule, manometre lămpi de semnalizare,
transformatoare (electricitate), vehicule de
pompieri, aparate şi instrumente ştiinţifice,
de cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării
energiei electrice, aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, stocarea,
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, suporturi de date stocate
sau descărcabile, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, dispozitive de
calculat, computere şi dispozitive periferice
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, celule fotovoltaice, lămpi de
semnalizare.
12. Autocamioane, autotractoare,
autobasculante, autoşasiuri pentru basculante,
autoşasiuri pentru suprastructuri specializate,
autobuze şi autoşasiuri pentru autobuze,
troleibuze, autoutilitare, remorci, semiremorci,
autocisterne, autocomunale, autofrigorifice,
autoateliere, autospeciale, motoare, transmisii
şi piese de schimb pentru acestea,
motoare electrice, motoare pentru vehiculele
terestre, vehicule şi aparate pentru transportul
persoanelor sau bunurilor pe uscat, în aer sau pe
apă si componente al acestor vehicule, cuplaje
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şi componente de transmisie pentru vehiculele
terestre, vehicule cu pernă de aer, vehicule cu
comandă de la distanţă, altele decât jucăriile,
componente ale vehiculelor, respectiv: bare de
protecţie, parbrize, volane,anvelope pentru roţile
de vehicule, precum şi benzile de rulare pentru
vehicule.
35. Publicitate şi afaceri, servicii de comert,
servicii de agenții de import-export, organizare
de expoziţii, organizare de târguri cu scop
comercial sau publicitar, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice, servicii ale
agenţiilor de publicitate şi servicii precum
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă,
sau distribuirea de eşantioane, servicii de
cercetare cum ar fi cercetare pentru afaceri
comerciale, cercetare de piata, servicii de
gestionare a fisierelor informatice.
42. Asistenta tehnica si servicii ingineresti,
servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura
cu acestea, proiectare industriala, analize
industriale, servicii de cercetare industriala
si design industrial, servicii de control si
autentificare a calitatii, proiectarea si dezvoltarea
de componente hardware si software ale
calculatorului, servicii ale inginerilor si oamenilor
de stiinta care efectueaza evaluari, estimari,
cercetari si rapoarte in domeniile stiintifice si
tehnologice, inclusiv consultanta tehnologica,
inspectii tehnice auto pentru vehicule, audit
energetic, cercetarea si dezvoltarea de produse
noi pentru terti, testarea materialelor.

───────

(210) M 2021 08370
(151) 22/11/2021
(732) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA

VE SANAYI ANONIM SIRKETI,
MASLAK MAHALLESI SUMER
SOKAK NO. 4, MASLAK OFFICE
BUILDING KAT 13 SARIYER,
ISTANBUL, TURCIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 051565, ROMANIA

(540)
ALIX XO PARFUMDEO

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

3. Produse cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumerie, uleiuri esentiale,
preparate de albire și alte substanțe de spalare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.

───────
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(210) M 2021 08371
(151) 22/11/2021
(732) MANGO BROKER S.R.L., SAT

PRISĂCANI, JUD. IAŞI, COM.
PRISĂCANI, 707390, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHULUI NR. 29, BL. B5,
SC.A, ET. 1, AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI,
700031, IAȘI, ROMANIA

(540)

MANGO BROKER
Gratis înseamnă Gratis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05

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

clase:
36. Brokeraj de servicii financiare.

───────

(210) M 2021 08374
(151) 22/11/2021
(732) CASINO MANHATTAN, SOS.

COLENTINA NR. 26, BL 64,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021181, ROMANIA

(540)

Manhattan Sala de Jocuri

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 26.03.04; 26.04.03;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:Alb, Negru, Auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Jocuri de noroc pe calculator, software pentru
administrarea de jocuri și jocuri de noroc online
descarcabil.
28. Jocuri electronice, aparate de jocuri
electronice, mașini pentru jocurile de noroc,
jocuri de masă și aparate de jocuri de noroc,
aparate pentru jocuri de îndemânare sau noroc.
41. Servicii in domeniul jocurilor electronice,
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc,
servicii de cazino (jocuri de noroc), servicii de
jocuri online, furnizare de jocuri video online
nedescarcabile, servicii de jocuri de noroc online
de pe dispozitive mobile, furnizarea de jocuri de
calculator online interactive.

───────
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(210) M 2021 08375
(151) 22/11/2021
(732) BRILLO INVESTE S.R.L, SOS.

FABRICA DE GLUCOZA, NR.9B,,
CAMERA 5 IN SUPRAFATA DE
13.47 MP, BLOC B, SCARA A.
ETAJ 1, AP.102, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
1 UNIFY

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

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

───────

(210) M 2021 08376
(151) 22/11/2021
(732) SERCATO ART, STR. JEAN LOUIS

CALDERON, NR. 1-5, SC. A, AP.
29, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11
IUNIE, NR. 51, SCARA A, ET. 1,
AP. 5, COMPLEX VIVANDO, ,
BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(540)

icar FILMS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 26.15.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
negru

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

35. Managementul activităților de impresariat
artistic.
41. Producție de filme pentru televiziune,
producție de filme cinematografice,
producție de filme video, producție
de filme formative, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme
cinematografice preînregistrate, producție de
filme pentru cinematografe, producție de filme
de cinematograf, producție de spectacole și
filme, producție de filme în studiouri, producție
de efecte speciale pentru filme, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
în scopuri educaționale, producție de filme în
scopuri de divertisment, producție de filme de
televiziune și cinematografice, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
proiectarea filmelor, divertisment prin filme,
distribuție de filme, prezentare de filme, proiecție
de filme video, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, editare de film, producția
filmelor cinematografice, servicii de producție de
filme, servicii de editare în procesul de post-
producție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), impresariat artistic pentru artiști de
spectacol.

───────
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(210) M 2021 08377
(151) 22/11/2021
(732) SARMALE LA CORNET,

ALEEA DOBRINA NR.7, BL.D10,
SC.1, ET.2, AP.15, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022252, ROMANIA

(540)

Sarmale La Cornet

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2021 08378
(151) 22/11/2021
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

ROMÂNIA ÎNTÂI TU!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:Alb, Albastru,
Galben, Rosu

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

16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, tiparituri închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
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transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau
audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe
de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și / sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferinte, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,

publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri
sau discuri video preînregistrate, închiriere,
leasing sau închiriere de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri sau
discuri video preînregistrate (fara posibilitatea de
cumparare sau achizitie prin inchiriere), expoziție
de programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate în scopuri de divertisment,
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educaționale, sportive sau culturale, organizare
de divertisment, pregătirea și producția de
programe radio, programe de televiziune,
filme, benzi video preînregistrate, dvd-uri,
materiale audio și / sau vizuale, casete video
preînregistrate, discuri video preînregistrate
sau filme pentru distribuție pentru transmisie
sau difuzare prin orice mijloace, furnizare de
programe radio, programe de televiziune, filme,
materiale audio și / sau vizuale sau filme online
(nu poate fi descărcat), publicarea de materiale
tipărite și înregistrări, servicii de imagistică
digitală, dublaj, editare de benzi video, producție
cinematografică, închiriere de filme, studiouri de
film, furnizarea de facilități de cinematografe,
producția de spectacole, producție de benzi
video pentru filme, închiriere de echipamente
audio, închiriere de aparate de iluminat pentru
platouri de teatru sau studiouri de televiziune,
închiriere de proiectoare de film și accesorii,
închiriere de echipamente radio, închiriere
de televizoare și echipamente de televiziune,
închiriere de camere video, închiriere de benzi
video, producții de teatru, servicii de studio de
film, organizarea sau găzduirea de ceremonii
de premiere, prezentare de filme, producția de
efecte speciale pentru filme, servicii de rezervare
pentru evenimente sportive, științifice, politice și
culturale, producție de lucrări de artă pentru filme
de animație, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea de conținut video și audio prin vânzare
și închiriere, prin care consumatorul are dreptul
la vizionări unice sau multiple ale conținutului
media prin orice formă de dispozitiv de redare,
toate legate de divertisment, educație, sport și
cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 08379
(151) 22/11/2021
(732) ATELIER DULCE S.R.L., ALEEA

PIETII BL. B10, SC. B, ET. 4, AP.
38, JUDEȚ IALOMIȚA, SLOBOZIA,
920032, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

DULCELE COPILARIEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 24.17.02

(591) Culori revendicate:roz (HEX #f7aad9),
albastru (HEX #abdcf8), verde, galben,
alb

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

30. Produse de patiserie şi produse de cofetărie.
───────
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(210) M 2021 08380
(151) 22/11/2021
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

Zi de bine, ROMÂNIA!

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.24; 25.12.25;
26.04.02

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

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

16. Publicații periodice (tipărituri), reviste,
albume, cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, închiriere și comercializare
de spațiu publicitar, respectiv punerea la
dispoziția terților a unor spații publicitare
pentru promovarea produselor/serviciilor proprii
în cadrul emisiunilor de radio/televiziune și
în pauzele publicitare ale acestora, în cadrul
publicațiilor online și offline, și pe portaluri și site-
uri web dedicate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau

audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe
de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și / sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferinte, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
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de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri
sau discuri video preînregistrate, închiriere,
leasing sau închiriere de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvd-
uri sau discuri video preînregistrate (fără
posibilitate de cumpărare sau achiziție prin
închiriere), expoziție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri
sau discuri video preînregistrate în scopuri
de divertisment, educaționale, sportive sau
culturale, organizare de divertisment, pregătirea
și producția de programe radio, programe de

televiziune, filme, benzi video preînregistrate,
dvd-uri, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, discuri video
preînregistrate sau filme pentru distribuție pentru
transmisie sau difuzare prin orice mijloace,
furnizare de programe radio, programe de
televiziune, filme, materiale audio și / sau
vizuale sau filme online (nu poate fi descărcat),
publicarea de materiale tipărite și înregistrări,
servicii de imagistică digitală, dublaj, editare
de benzi video, producție cinematografică,
închiriere de filme, studiouri de film, furnizarea
de facilități de cinematografe, producția de
spectacole, producție de benzi video pentru
filme, închiriere de echipamente audio, închiriere
de aparate de iluminat pentru platouri de
teatru sau studiouri de televiziune, închiriere
de proiectoare de film și accesorii, închiriere
de echipamente radio, închiriere de televizoare
și echipamente de televiziune, închiriere de
camere video, închiriere de benzi video,
producții de teatru, servicii de studio de film,
organizarea sau găzduirea de ceremonii de
premiere, prezentare de filme, producția de
efecte speciale pentru filme, servicii de rezervare
pentru evenimente sportive, științifice, politice și
culturale, producție de lucrări de artă pentru filme
de animație, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea de conținut video și audio prin vânzare
și închiriere, prin care consumatorul are dreptul
la vizionări unice sau multiple ale conținutului
media prin orice formă de dispozitiv de redare,
toate legate de divertisment, educație, sport și
cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 08381
(151) 22/11/2021
(732) NORD VET SRL, STR.

PRIMAVERII NR. 16, CAMERA
2, JUDEȚ SUCEAVA, GURA
HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NORDVET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 03.01.16

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

44. Servicii veterinare, chirurgie veterinara,
stomatologie veterinara, servicii de asistenta
in domeniul veterinar, furnizare de informații
despre servicii veterinare, servicii de informații
veterinare oferite pe internet, servicii de
informare cu privire la produsele farmaceutice
veterinare, sterilizarea animalelor, servicii de
tuns pentru animale, servicii de îngrijire a
animalelor, servicii de spitalizare pentru animale,
asistență medicală pentru animale, îngrijire de
animale de companie, servicii de îmbăiere pentru
animale de companie, servicii de analize de
laborator în cadrul tratamentului pentru animale,
introducere de microcipuri sub pielea animalelor
de companie, în scopul localizării și identificării,
analize genetice pe animale în scopuri de
diagnostic sau tratament, servicii de vaccinare,
servicii prestate de tehnicieni de radiologie,
servicii de oftalmologie, perierea animalelor
de companie, consiliere cu privire la hrănirea
animalelor.

───────

(210) M 2021 08382
(151) 22/11/2021
(732) OKUYUCULAR GIDA TUR. KOZM.

İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ,
SULTAN ORHAN MAH., 1118/1 SK.
NO:5, GEBZE / KOCAELI, TURCIA

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

(540)

LORIS PARFUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, uleiuri aromatice, produse de
parfumerie, loțiuni și creme de corp parfumate de
uz cosmetic, apă de parfum, apă de toaletă, ape
de colonie, extracte de parfum.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strîngerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor de parfumerie, uleiuri esenţiale,
uleiuri aromatice, produse de parfumerie, loțiuni
și creme de corp parfumate, apă de parfum,
apă de toaletă, ape de colonie, extracte de
parfum, din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptînd transportul lor), pentru a permite
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clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cît
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 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
ridicata, servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2021 08384
(151) 22/11/2021
(732) AGROSERV TRADING SRL,

BD MAMAIA NR.227, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
DOMENIILE CARAMAN

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

33. Vin, băuturi alcoolice cu excepția berii.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul a vinului și a altor băuturi alcoolice,
servicii de vânzare pe internet sau prin cataloage
a băuturilor alcoolice și a vinului.
43. Servicii de alimentație publică în cramă.

───────

(210) M 2021 08386
(151) 22/11/2021
(732) AGROSERV TRADING SRL,

BD MAMAIA NR.227, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
TAMAM

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

33. Vinuri, băuturi alcoolice cu excepția berii.
───────

(210) M 2021 08387
(151) 22/11/2021
(732) AGROSERV TRADING SRL,

BD MAMAIA NR.227, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46, JUD.
CONSTANȚA , CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
RUPESTRU

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

33. Vinuri, băuturi alcoolice cu excepția berii.
───────
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(210) M 2021 08388
(151) 22/11/2021
(732) AGROSERV TRADING SRL,

BD. MAMAIA NR. 227, JUD
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46, JUD.
CONSTANȚA , CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
GEMINI

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

33. Vin, băuturi alcoolice cu excepția berii.
───────

(210) M 2021 08389
(151) 22/11/2021
(732) ALEZZI BEACH RESORT SRL,

STR. PRELUNGIREA D13, NR.
6A, CORP C1, PARTER, JUD.
CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ALEZZI ODYSSEY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.08

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, administrare imobile,
închiriere imobile, servicii ale agenţiilor imobiliare
pentru cumpărare-vânzare bunuri imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08390
(151) 22/11/2021
(732) ALEZZI BEACH RESORT SRL,

STR. FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ALEZZI TOWERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.08

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Afaceri imobiliare, administrare imobile,
închiriere imobile, servicii ale agenţiilor imobiliare
pentru cumpărare-vânzare bunuri imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08391
(151) 22/11/2021
(732) DEPAL SRL, B-DUL TIMIŞOARA

NR. 17B, BUCURESTI, 500113,
ROMANIA

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

(540)
SUNLIT

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

29. 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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2021 08392
(151) 22/11/2021
(732) ZENDECO IMPORT EXPORT,

STR. IRIS NR. 22, CAMERA 1,
JUD. ILFOV, BALOTEŞTI, 500113,
ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ARKA

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

20. Mobilier, respectiv: scaune, birouri, mese,
dulapuri, etajere, cuiere, canapele, fotolii,
tabureţi din metale comune si aliajele lor,
mobilier, respectiv: scaune, birouri, mese,
dulapuri, etajere, cuiere, canapele, fotolii,
tabureţi din materiale nemetalice.

───────
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(210) M 2021 08393
(151) 22/11/2021
(732) VINPUNKT TRADING S.R.L.,

STR. DEPOZITELOR NR. 2,
BIROUL NR.3, JUD. CONSTANŢA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DIVUS WINERY

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Bauturi alcoolice, (cu exceptia berii),
în special vinuri, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
specificate in clasa 33, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine en gros şi en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08394
(151) 22/11/2021
(732) SPEED PIZZA SRL, ŞOS.

COTROCENI NR. 14, ET. 2,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

PIAZZETTA ROMANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C), verde deschis (Pantone 375C),
gri (Pantone 421C)

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, amestecuri de snack-uri
constând din fructe deshidratate și fructe cu
coajă lemnoasă procesate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
antreuri pe bază de legume, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aperitive pe bază de cartofi, aripioare
de pui, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane de brânză, batoane din tofu, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice
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pe bază de nuci și semințe, batoane pe bază
de fructe ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de nuci și semințe,
biscuiți de pește, bisque, brioșe cu ouă, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, amestecuri
pentru supe, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), burtă de
vită, calmar preparat, carne de vită preparată,
carne de vită tăiată și condimentată, friptă la
grătar (bulgogi), carne prajita de pui, carne
preparată, carne prăjită de pui, cartofi prăjiți
sub formă de aperitive, cartofi prăjiți în formă
de gofre, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns),
cartofi umpluți, chicharron (șorici de porc prăjit),
chiftele de cartofi, chiftele din pește, chili con
carne (tocană de ardei iute și carne), chipsuri
din fructe sau legume, chipsuri (cartofi prăjiți),
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
chipsuri de banane, chipsuri de legume, chipsuri
de soia, chipsuri din manioc, chipsuri din yucca,
chipsuri pe bază de legume, chop suey (fel
de mâncare chinezească), cine preambalate
care conțin în principal fructe de mare, cine
preambalate constând în principal din vânat,
cipsuri de mere, cipsuri din fructe, clătite
de cartofi, coji de cartof umplute, concentrat
din carne de vacă, concentrate pentru supă,
consommé-uri (supe), cremă de fructe, cuburi de
supă, cuiburi de păsări, comestibile, desert din
fructe de pădure cu frișcă, desert din fructe roșii
cu spumă de albuș, falafel, fasole cu carne de
porc la conservă, felii prăjite de cartofi, fasole
gătită în sos de soia (kongjaban), feluri de
mâncare preparate din carne, fiertură (supe),
fileuri de pește la grătar, frigărui shish kebab,
frittata (omletă italiană), fructe deshidratate,
galbi (mâncare pe bază de carne la grătar),
ghiveci, ghiveci cu ouă, gătit la vapori, gogoși,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(avocado pasat), găluște (din carne), gustări
din alge marine comestibile, gustări pe bază
de alune, gustări pe bază de brânză, gustări
pe bază de carne, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază
de fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de lapte,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de porumb
dulce, gustări pe bază de tofu, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-
galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din carne

de vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat
(sogalbi), mâncare gătită constând în principal
din legume fermentate, carne de porc și
tofu (kimchi-jjigae), mâncare gătită constând în
principal din pastă de soia și tofu (doenjang-
jjigae), mâncare preparată pe bază de legume
pentru copii mici, mâncare gătită constând în
principal dintr-o pastă de soia consistentă și tofu
(cheonggukjang-jjigae), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate constând
în principal din pește, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri din pește, mâncăruri gătite
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat, masline
umplute, melci preparați (escargot), mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
din înlocuitori de fructe de mare, mâncăruri
preparate din înlocuitori de pește, mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care conțin
în principal carne de pui), mâncăruri preparate
pe bază de carne, măsline umplute cu ardei
roșu, măsline umplute cu ardei roșu și migdale,
măsline umplute cu migdale, măsline umplute cu
pesto, aflate în ulei de floarea soarelui, omlete,
ouă marinate, ouă scoțiene, paste pentru supă,
pastramă de porc, pastramă de pui, pastramă
de rață, pastramă din carne de vită, pastă de
năut, pește cu aromă de cartofi prăjiți, pește
gătit și congelat, plăcintă cu carne, prafuri
pentru supe, preparate pentru supă de legume,
pui la grătar (yakitori), pârjoale din carne,
pui teriyaki, quenelle, quenelle (pește), ragut
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(tocăniță cu carne), rulouri din pastă de pește,
prăjite (chikuwa), rösti (chiftele cu cartofi gratinați
prăjiți), salate aperitiv, salate cu carne de pasăre,
salate de cartofi, salate de fructe, salate de
legume, salate de legume gata-tăiate, salate pe
bază de cartofi, salată caesar, salată de pui,
salate preparate, sarmale în foi de viță, sashimi,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, sos de fasole, sosuri de brânză, supe,
supe la conservă, supă cu bulete din mața, supă
de bame, supă de tăieței, supă gata-preparată,
supă groasă, supă instant, supă semipreparată,
supe miso, supe miso gata-preparate, supe miso
instant, tajine (fel de mâncare preparat din carne,
pește sau legume), tocane (alimente), surimi,
tocană cu curry semipreparată, tocană de vită,
tocăni, turte din pastă de pește fierte în abur sau
prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi dulci
zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki.
30. Alimente cu paste la conservă, alimente
sărate preparate din făină de cartofi, alimente
preparate pe bază de tăieței, aluaturi pentru
pizza congelată pe bază de conopidă,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
ananas pané, aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil, blaturi
de pizza congelate, brioșe, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), bulete din
orez, burritos (mâncare mexicană), chalupa (fel
de mâncare mexicană), chifle cu gem de fasole,
chifle fierte în aburi umplute cu carne tocată
(nikumanjuh), chifle umplute, chifle înăbușite
umplute cu pastă de fasole roșie, chimichanga,
chipsuri de creveți, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, chipsuri de porumb cu gust de
alge, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri taco, chipsuri tortilla, chow
mein (mâncare de tăiței cu specific chinezesc),
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată,
clătite, clătite americane, clătite congelate, clătite
cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),

clătite sărate, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), covrigei, covrigei moi, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, crusta de
pizza, empanada, enchilada (mâncare gătită
cu specific mexican), fajitas (fel de mâncare
mexicană), feluri de mâncare în special pe
bază de orez, friganele congelate, frigănele,
fulgi, fulgi de cereale uscate, fulgi de orez, fulgi
pita, galuște chinezești umplute (gyoza, gătite),
găluște de creveți, găluște de orez, găluște
din orez garnisite cu pastă de fasole dulce
(ankoro), găluști de orez acoperite cu pudră
de fasole (injeolmi), găluști chinezești gătite în
abur (shumai, gătite), gimbap (fel de mâncare
coreean pe bază de orez), gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustări alimentare
fabricate din porumb sub formă expandată,
gustări care constau în principal din pâine,
gustări din porumb, gustări din porumb expandat
cu gust de brânză, gustări din tortilla, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe
bază de orez, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, hot dog (sandvișuri), înveliș pentru
sandvișuri, jiaozi (găluști umplute), lasagna,
lipii cu pui, macaroane cu brânză, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri criodesicate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, mâncăruri liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
pe bază de orez, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
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(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat învelit
în alge marine, paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza congelată,
pizza conservată, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pizze negătite, pâine
cu umplutură, pătrățele cu ovăz, plăcinte,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu carne
de pasăre, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu carne tocată, plăcinte
cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește,
plăcinte cu vânat, plăcinte gătite, plăcinte dulci
sau sărate, plăcinte proaspete, porumb fript,
porumb prăjit, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, produse de patiserie conținând legume
și pește, prânzuri la cutie constând din orez,
cu carne, pește sau legume adăugate, prăjituri
din mei, prăjituri din orez cleios (chapsalttock),
prăjitură de orez tradițională coreană (injeolmi),
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de soia, produse pentru
gustări preparate din pesmet, produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quiche
(tarte sărate), ramen (fel de mâncare japonez pe
bază de tăiței), ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați
proaspeți, rulouri cu ou, rulouri de alge marine
deshidratate (gimbap), rulouri de primăvară,
rulouri de pâine umplute, rulouri umplute, salate
de paste, salată de macaroane, salată de orez,
sandviș din brânză topită, sandvișuri, sandviș din
brânză topită și șuncă, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri care conțin file
de pește, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri cu carne, sandvișuri

cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri încălzite la grill, sendvișuri cu carne
de curcan, snack-uri preparate din făină de
cartofi, snacksuri răsucite cu gust de brânză,
spaghete cu sos de roșii la conservă, spaghetti
și chiftele, spirale din porumb, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, tortillas,
terci de dovleac (hobak-juk), turte de mălai
fierte într-un înveliș de frunze, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței ramen, turte de orez sote
(topokki), turte din orez, turte din orez învelite
în ciocolată, vafe congelate, won ton, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat
din biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru
biscotti, aluaturi împletite prăjite, alune trase
în ciocolată, amestec kheer (budincă de orez),
amestecuri de ciocolată caldă, produse de
cofetărie pe bază de arahide, arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti
cu gust de brânză, biscuiți crackers, biscuiți
crackers cu aromă de fructe, biscuiți de graham,
biscuiți crocanți, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați,
boabe de cafea învelite în zahăr, bomboane
cu ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu
dulce din pastă de fasole roșie (yohkan), budincă
de griș, budinci, budinci yorkshire, budinci
de orez, budinci gata preparate, budincă de
orez, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă pe bază de orez, chifle cu
gem, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată cu
alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată cu
lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, cristale de jeleu aromatizate
pentru fabricarea de produse de cofetărie
din jeleu, deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
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redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
care conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust
de lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri sub formă
de spume, dulciuri înghețate, dulciuri înghețate
pe băț, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), flan, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
garnituri de ciocolată, gem de boabe de
fasole învelit într-o coajă moale pe bază de
boabe învelite în zahăr (nerikiri), glazură de
ciocolată, glazură din bezele, gofre de ciocolată,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, halva, jeleuri de fructe (cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
migdale (produse de cofetărie pe bază de
-), migdale acoperite de ciocolată, înghețate
și dulciuri, înlocuitor de cremă, înlocuitor de
marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori de
ciocolată, măr pané, pâine, napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, orez sub formă de cremă,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
plăcinte cu iaurt congelate, pâine indiană, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri din
mei sau boabe de orez expandat legate cu
zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), prăjituri moi din orez zdrobit,
întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjituri uscate din
făină de orez cu zahăr (rakugan), prăjitură
cu pâine, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie cu aromă de mentă
(nemedicinale), produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu gheață, produse
de cofetărie cu umpluturi lichide de fructe,
produse de cofetărie din ciocolată conținând

praline, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie umplute
cu vin, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
pe bază de ciocolată, rahat turcesc, trufe cu rom
(produse de cofetărie), rulouri cu scorțișoară,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite), sosuri
de ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), taiyaki
(prăjituri japoneze în formă de pește cu diverse
umpluturi), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată, turte indiene, vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre, vla (cremă
englezească custard), sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi.
43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de cantine, servicii de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, servicii de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
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de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
de localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete, organizare de mese la hoteluri,
servicii de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, sculptură
culinară, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
ceainărie, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente

și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații cu privire la servicii de bar, furnizare
de informații despre servicii de bar, furnizare
de informații din domeniul culinar printr-un site
web, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, furnizarea de recenzii despre
restaurante, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de consultanță cu privire
la alimente, servicii de consultanță cu privire
la prepararea mâncării, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
rezervare a meselor, servicii de rezervări la
restaurant, servicii prestate de o agenție pentru
rezervări de restaurante, servicii la pachet
(takeaway/takeout).
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(210) M 2021 08395
(151) 22/11/2021
(732) VINPUNKT TRADING S.R.L., STR.

DEPOZITELOR NR. 2, BIROUL NR.
3, JUD. CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOMENIILE VORNICENI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02; 03.07.01;
03.07.03; 05.03.02

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

33. Bauturi alcoolice, (cu exceptia berii),
în special vinuri, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
pecificate în clasa 33, permițând consumatorilor
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod
prin magazine en gros și en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web.
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