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Cereri Mărci publicate în 27/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06003 20/08/2021 WEB DEALS SRL VAPS TIGARI ELECTRONICE

2 M 2021 06092 20/08/2021 TANIS PROTECTION S.R.L. TANIS PROTECTION

3 M 2021 06093 20/08/2021 NORDOLIFE DESIGN S.R.L. afaceri.news Economie. Nu
vorbărie.

4 M 2021 06094 20/08/2021 XIMOBILIARE S.R.L. X Imobiliare Cu noi visurile devin
realitate !

5 M 2021 06095 20/08/2021 ECOWOODBAG SRL MAGDALENE WOODBAG

6 M 2021 06096 20/08/2021 ROMAQUA GROUP S.A. Fiecare picătură de apă
contează, Borsec, izvor de
sănătate

7 M 2021 06097 20/08/2021 SC CALITAS-COM SRL FrizBriz

8 M 2021 06098 20/08/2021 IONUT-RAZVAN COLDOVAN gașca curcanilor COLDOVANII

9 M 2021 06099 20/08/2021 AGROTECHNIK SOLUTIONS
SRL

AGROTECHNIK SOLUTIONS
AS

10 M 2021 06100 20/08/2021 PATRU AGRO SRL TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE FITOSTART

11 M 2021 06101 20/08/2021 PATRU AGRO SRL TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE FITOSTART
ECO

12 M 2021 06102 20/08/2021 BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL

13 M 2021 06103 20/08/2021 LAURENTIU TIGAERU ROSCA Quasar & Co.

14 M 2021 06105 20/08/2021 PATRU AGRO SRL TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE FITOSTART
PLUS

15 M 2021 06106 20/08/2021 BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL IAN

16 M 2021 06107 20/08/2021 ANA DENISIA BARBULESCU AMNESYA EXPERIENCE

17 M 2021 06108 20/08/2021 BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL NEW WORLD ORDER

18 M 2021 06109 20/08/2021 PATRU AGRO SRL TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE FITOSTART
PREMIUM

19 M 2021 06110 20/08/2021 IGORI UNGUREANU

20 M 2021 06111 20/08/2021 IGORI UNGUREANU Biscuiţi ŞPRIŢAŢI REŢETA
BUNICII de Casă DE POST
COLIBRI

21 M 2021 06112 20/08/2021 STEFY GROUP FUNERARE STEFY GROUP FUNERARE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2021 06113 20/08/2021 BARTA ATI SRL STARDOG HRANĂ COMPLETĂ

PENTRU CÂINI

23 M 2021 06114 20/08/2021 IGORI UNGUREANU

24 M 2021 06115 20/08/2021 IGORI UNGUREANU COLIBRI INELUŞ Biscuiţi
GLAZURĂ de CIOCOLATĂ

25 M 2021 06116 20/08/2021 HOMEKONTROL
ENGINEERING SRL

HK Home Kontrol

26 M 2021 06117 20/08/2021 ZASS ROMANIA SRL ELECTRO MUREŞ

27 M 2021 06118 20/08/2021 MONTESSORI RAY OF LIGHT
S.R.L.

Montessori Ray of Light

28 M 2021 06119 20/08/2021 I ALTCEVA I CAFFE SRL ALTCEVA CAFFE

29 M 2021 06120 20/08/2021 GABRIEL MICU SmileART

30 M 2021 06121 20/08/2021 DOMENIILE PRINCE MATEI
SRL

DOMENIILE PRINCE MATEI
Bistrot

31 M 2021 06122 20/08/2021 EARTH FLOWERS COMPANY
SRL

CASHMERE AROMA WEAR
THE SCENT

32 M 2021 06124 20/08/2021 BARON-SERVICE SRL ATHENA GREEK TAVERNA

33 M 2021 06125 20/08/2021 DINO PAS DISTRIBUTIE SRL PETROS

34 M 2021 06126 20/08/2021 TESTAROSSA IMPEX SRL WINEDOM

35 M 2021 06127 20/08/2021 FLORI VIN SI CAFEA SRL BOTANICA flowers meet coffee

36 M 2021 06129 20/08/2021 BARTA ATI SRL Gevido

37 M 2021 06130 21/08/2021 FUNDAȚIA PRO ECONOMICA-
PRO ECONOMICA
ALAPITVÁNY

FUNDAȚIA Pro Economica
ALAPITVÁNY

38 M 2021 06131 21/08/2021 SARBU EMILIAN RARES RARA LOGISTIC

39 M 2021 06132 22/08/2021 WEB SOFT TECHNOLOGIES
WST SRL

GOTTEX

40 M 2021 06133 22/08/2021 FUMEVAPES TRADING SRL FUMEVAPES

41 M 2021 06134 22/08/2021 FUMEVAPES TRADING SRL FUME VAPES ROMANIA

42 M 2021 06135 22/08/2021 ASOCIATIA ORCHESTRA
SIMFONICA BUCURESTI

FESTIVALUL MAGIA MUZICII
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(210) M 2021 06003
(151) 20/08/2021
(732) WEB DEALS SRL, STR. MIHAI

EMINESCU NR.185, BL.31B, SC.2,
AP.43, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020078, ROMANIA

(540)

VAPS TIGARI ELECTRONICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:violet, albastru
deschis, negru

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

34. Vaporizatoare personale și țigarete
electronice, arome și soluții pentru vaporizatoare
şi ţigarete personale.

───────

(210) M 2021 06092
(151) 20/08/2021
(732) TANIS PROTECTION S.R.L., STR.

TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15, SC.
7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
TANIS PROTECTION

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2021 06093
(151) 20/08/2021
(732) NORDOLIFE DESIGN S.R.L., BLD.

CONSTANTIN BRANCUSI, NR. 14,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

afaceri.news
Economie. Nu vorbărie.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate și marketing, publicitate prin
intermediul ziarelor online, lucrări de birou,
publicitate și marketing online, servicii oferite de
ziar online.

───────

(210) M 2021 06094
(151) 20/08/2021
(732) XIMOBILIARE S.R.L., STR.

CURTEA DOMNEASCĂ NR. 9,
JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

X Imobiliare Cu noi
visurile devin realitate !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15
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(591) Culori revendicate:negru, galben, alb,
gri

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

36. Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, activități de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar.

───────

(210) M 2021 06095
(151) 20/08/2021
(732) ECOWOODBAG SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA NR. 25, AP. 4,
JUDETUL CHISINAU, CHISINAU,
MD-2005, REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. M. LEONTINA BANCIU
NR. 6, AP. 110, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

MAGDALENE WOODBAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
genți, genți de pânză, genți de mână, genți
de voiaj și de transport, umbrele şi umbrele
de soare, bastoane, bice şi articole de şelărie,
zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame, containere
nemetalice pentru depozitare sau transport,
coşuri nemetalice, coşuri decorative din lemn,
coşuri de picnic, coşuri pentru flori, oase,
coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate

sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
chihlimbar galben, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic.

───────

(210) M 2021 06096
(151) 20/08/2021
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAŢI NR. 46, JUDETUL
HARGHITA, BORSEC, 535300,
HARGHITA, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA, NR.23, BL. M
106, SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR
3, BUCURESTI, 030981, ROMANIA

(540)
Fiecare picătură de

apă contează, Borsec,
izvor de sănătate

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

32. Ape minerale şi gazoase, apă îmbuteliată,
apă minerală (băuturi), apă carbogazoasă, apă
plată, ape de masă, ape de izvor, apă tonică, apă
cu arome, apă îmbogățită nutritiv, apă potabilă cu
vitamine, apă îmbogățită cu minerale, apă lithia
(bogată în litiu), apă potabilă purificată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul prin cataloage,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse
și prestării de servicii, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de materiale
publicitare, de marketing și promoționale,
difuzarea de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, prospecte, fluturași, broșuri și material
tipărit), distribuire de eșantioane/ mostre,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, distribuire de anunțuri publicitare
și comerciale, producția de clipuri publicitare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/08/2021-22/08/2021

postarea de afişe publicitare, prezentare
de produse, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate și marketing,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi nealcoolice, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul și cu ridicata, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea de evenimente,
inclusiv evenimente sportive, toate acestea în
legătură cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse, depozitare de produse,
depozitare temporară de livrări, depozitare și
livrare de bunuri, servicii de etichetare, servicii de
îmbuteliere, servicii de împachetare și ambalare
de bunuri, subdivizarea și reambalarea bunurilor,
servicii de transport și depozitare, transport și
livrare de bunuri, servicii de livrare a mărfurilor,
servicii de manevrare și transport de mărfuri,
servicii de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de transport și expediție de
mărfuri, transport de mărfuri, colectare, transport
și livrare de produse, expediere de mărfuri,
reexpediere de mărfuri, ridicare de mărfuri,
servicii de distribuție, servicii de expediere,
servicii de transport comercial de mărfuri,
servicii de urmărire a mărfurilor, aranjamente de
călătorie, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 32.

───────

(210) M 2021 06097
(151) 20/08/2021
(732) SC CALITAS-COM SRL, STR.

SMEUREI NR. 42, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, 110046, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

FrizBriz

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
279 C), alb

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

30. Înghețată comestibilă, cornete pentru
înghețată, batoane de înghețată pe băț, torturi de
înghețată, amestecuri de înghețată, înghețată pe
bază de iaurt, deserturi cu înghețată, înghețată
vegană, băuturi pe bază de cafea care conține
gheață, produse de cofetărie, produse de
patiserie.
39. Servicii de livrare de înghețată comestibilă,
servicii de transport rutier și livrare marfă, servicii
de închiriere de vehicule pentru transport precum
și servicii de șoferi, închiriere depozite, servicii
de ambalare, îmbuteliere, împachetare și livrare
de bunuri.

───────
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(210) M 2021 06098
(151) 20/08/2021
(732) IONUT-RAZVAN COLDOVAN,

SAT SADOVA NR. 722, JUDETUL
SUCEAVA, COM. SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

gașca curcanilor COLDOVANII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.04

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 06099
(151) 20/08/2021
(732) AGROTECHNIK SOLUTIONS SRL,

STR. AVIONULUI NR. 26, BIROUL
B, ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AGROTECHNIK
SOLUTIONS AS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 135
C), verde (Pantone 347 C), albastru
(Pantone 2184 C)

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

1. Ingrasaminte, glicol, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor la cereale, carbonat de
calciu, clorură de calciu, îngrășăminte azotate,
turbă (îngrășământ), fosfați (îngrășăminte),
acid fosforic, fosfor, potasiu, superfosfați
(îngrășăminte), produse chimice pentru
horticultura, cu exceptia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor si paraziticidelor, preparate de
microorganisme, altele decat cele de uz medical
sau veterinar, nitrati.

───────

(210) M 2021 06100
(151) 20/08/2021
(732) PATRU AGRO SRL, STRADA

CEAHLAU NR. 2A, BLOC 14,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE FITOSTART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.07.01

(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru,
galben, bej

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

1. Produse chimice destinate agriculturii,
îngrășăminte pentru sol, fertilizatori.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide.
31. Produse agricole brute și neprocesate,
semințe proaspete și neprocesate.
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44. Servicii pentru agricultură, drajarea
semințelor.

───────

(210) M 2021 06101
(151) 20/08/2021
(732) PATRU AGRO SRL, STRADA

CEAHLAU NR. 2A, BLOC 14,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART ECO

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 05.07.01

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
inchis, verde, bej

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

1. Produse chimice destinate agriculturii,
îngrășăminte pentru sol, fertilizatori.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide.
31. Produse agricole brute si neprocesate,
semințe proaspete si neprocesate.
44. Servicii pentru agricultura, drajarea
semințelor

───────

(210) M 2021 06102
(151) 20/08/2021
(732) BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL,

ALEEA MIREA MIOARA LUIZA,
NR. 1A, BL. N23, SC. 2, ET. 3,
AP. 27, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.02

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

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

───────
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(210) M 2021 06103
(151) 20/08/2021
(732) LAURENTIU TIGAERU ROSCA,

STR. RODNEI NR.37, JUDETUL
VRANCEA, FOCSANI, VALCEA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA.,
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. REGIMENT
11 SIRET NR. 15, BL. E4, ET.3,
AP.54, JUDEŢUL GALAŢI, GALATI,
GL, ROMANIA

(540)

Quasar & Co.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03; 05.03.11

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

20. Spuma de mare, accesorii (nemetalice)
pentru bufete, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii de interior pentru garderobe,
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), accesorii
pentru patuturi (cu exceptia lenjeriei de pat),
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru patuturi (cu exceptia lenjeriei de
pat), balansoare, cosuri pentru copii/leagane,
bancuri de lucru (mobila), bancuri de lucru
(mobilier), banci (mobila), bancuri (mese) de
lucru industriale, bare (nemetalice) pentru
rafturile etajerei, bare pentru rafturi (nemetalice),
bare pentru rafturi (mobilier), baze pentru
mese, benzi decorative din materiale plastice
pentru canturi utilizate pentru mobilier incastrat,
benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comanda, benzi
de acoperire (nemetalice) pentru acoperirea
imbinarilor dintre covoarele adiacente, benzi
decorative din plastic pentru aplicarea pe
vitrine de expunere, benzi din plastic pentru

protejarea marginilor mobilierului, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), birouri
cu rulou, birouri (mobilier), birouri (mobila),
bufete auxiliare, birouri si mese, birouri portabile,
canapele, canapele (care sunt extensibile),
canapele de doua locuri, dispozitive pentru
imbucarea pieselor de mobilier (nemetalice),
cutii pentru unelte (mobilier), cutii pentru
jucarii (mobilier), dulapuri ca mobilier, dulapuri
compartimentate, dulapuri cu oglinzi, dulapuri
cu incuietoare (mobilier), dulapuri cu vitrina,
dulapuri de bucatarie, dulapuri de depozitare,
elemente de mobilier, elemente de legatura
nemetalice pentru mobilier, kituri de piese pentru
a fi asamblate ca mobilier, jaluzele de interior si
accesorii pentru perdele si jaluzele de interior,
huse de protectie pentru mobilier (ajustate).
24. Produse de filtrare din material textil,
ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole netesute (textile), articole textile
imprimate individuale, articole textile la bucata
pentru confectionarea cuverturilor de pat,
articole textile la bucata pentru fabricarea
mobilierului tapitat, articole textile la bucata
pentru imbracaminte, articole transpirabile
confecfionate din materiale textile fixate
cu matenale plastice, articole transpirabile
confectionate din materiale textile fixate cu
cauciuc, captuseli textile in produse, matenale
de matase, materiale din fibre mixte, materiale
de tapiterie, materiale din fire de lana, materiale
pentru costume, materiale pentru capitonare,
materiale impermeabile folosite la fabricarea
pateriilor, materiale impermeabile folosite la
fabricarea pantalonilor, materiale impermeabile
folosite la fabricarea manusilor, materiale
tesute pentru canapele, materiale tesute pentru
mobilier, materiale textile la bucata, materiale
textile ignifuge, materiale textile folosite tn
fabricarea paturilor, materiale textile intarite cu
plastic, materiale textile pentru incaltaminte,
materiale textile tesute captusite, materiale
textile tesute cu ochiuri mici, articole de menaj
din materiale textile, articole din materiale
textile impermeabile la bucata, bannere, bannere
din material textil sau plastic, bannere din
plastic, bannere textile, batiste din material
textil , tesaturi pentru capitonare, drapele si
fanioane textile, etichete din material textil,
etichete textile, fanioane (cu excepjia celor
din hartie), huse din panza (ajustabile) pentru
capace de wc, huse din materiale textile
pentru capacul vasului de toaleta, materiale
pentru realizarea accesoriilor textile pentru
mobilier, materiale textile, inlocuitori de textile,
materiale textile (articole textile sub forma
de sul), panglici din stofa, materiale textile
si inlocuitori pentru acestea, materiale textile
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pentru imprimare digitate, materiale textile
pentru mobilier, materiale textile pentru steaguri
si banderole, materiale textile pentru tapiterii,
panze cauciucate, panze din material textil sau
plastic, saci pentru saci de dormit (adaptati tn
mod specific), tesaturi pentru mobilier si tapiterii,
tesaturi pentru captusala, tesaturi acoperite de
motive desenate pentru broderie, textile de
ambalat alimente, servete de unica folosinta, nu
din hârtie, servete din material textil pentru uscat.

25. Imbracaminte, accesorii pentru par (voaluri),
articol vestimentar superior de baza din
costumul coreean traditional (jeogori), articole
de imbracaminte de agrement, articole
de imbracaminte pentru baieti, articole
de imbracaminte pentru ciclism, articole
de imbracaminte pentru copii, articole de
imbracaminte pentru calerie (altele decat
paIariile de caIarie), articole de imbracaminte
pentru domnisoare de onoare, articole
de imbracaminte pentru schi, articole de
imbracaminte purtate in timpul exercitiilor
de judo, articole de imbracaminte termice,
articole de imbracaminte pentru sport, articole
de imbracaminte cu protectie solara, articole
vestimentare pentru barbati, baticuri de purtat
la gat, esarfe pentru cap (baticuri), baticuri
de pus pe cap, benzi antiperspirante pentru
incheietura, bretele pentru barbati, bretele
pentru imbracaminte, brau lat pentru chimono
(obi), brauri (imbracaminte), broboade (articole
de imbracaminte), camasi, caciuli tip cagule,
cagule pentru schiori, articole de incaltaminte
pentru plaja, bocanci de lucru, bocanci pentru
excursii, bocanci de snow-board, bascheti,
cizme, incaltaminte de lucru, incaltaminte
de plaja, incaltaminte de plaja si sandale,
incaltaminte de ploaie, incaltaminte de schi si
snow-board si parti ale acestora, incaltaminte
de sport, incaltaminte de strada, incaltaminte
din vinil, incaltaminte impermeabila, incaltaminte
pentru alergare, incaltaminte pentru alpinism,
incaltaminte pentru antrenament, incaltaminte
pentru ape, incaltaminte pentru barbati si femei,
incaitaminte, nu pentru sport, articole care
servesc la acoperirea capului pentru pescuit,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția castilor).
27. Materiale din hartie pentru pereti, materiale
din plastic pentru pereti, materiale pentru
pereti din materiale textile, articole decorative
pentru perete (netextile), borduri pentru tapet ,
captuseli capitonate pentru tavanele existente,

covoare de Iana lucrate manual, tapet din
material textil, tapet izolator pentru peretii, tapet
de pluta, tapete cu strat de material textil,
tapete de plastic, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereti fabricate din material
netextil, tapiserii murale, cu exceptia celor din
materiale textile, covoare, carpete si presuri,
acoperiri antiderapante de pardoseala pentru
utilizare la scari, acoperiri cu proprietati izolante
pentru pardoseli, covorase din hartie pentru
baie, covoare care acopera doar o parte din
podea, articole protectoare pentru acoperirea
podelelor, captuseli de rasins din vinil pentru
pardoseli, dale din linoleum, dale de pardoseala
din pluta, dale de pluta, invelitori de gazon
artificial, linoleum, linoleum destinat utilizarii
la acoperirea podelelor, material antialunecare
pentru utilizare sub acoperirile de pardoseala,
material antiderapant pentru partea inferioara a
covoarelor, invelitori pentru pardoseli.
28. Accesorii de mobilier pentru papusi (jucarii),
accesorii pentru haine de papusi (jucarii),
animale de jucarie, animale de jucarie cu
motor, animale de jucarie umplute, jucarii pentru
animale domestice, aparate de joaca pentru
interior pentru copii, aparate de joaca folosite in
cresele de copii, aparate pentru jocuri, aparate
de zbor de jucarie, arme de jucarie, arme
ninja de jucarie, articole de imbracaminte pentru
jucarii, jucarii, jucarii inteligente, jucarii antistres,
jucarii modulare, jucarii electronice, jucarii-
balansoar, jucarii vorbitoare, jucarii muzicale,
jucarii umplute, jocuri, jocuri electronice, jocuri
sportive, jocuri go, jocuri mecanice, jocuri
muzicale, carti (jocuri), jocuri de hochei, jocuri
de constructie, jocuri de table, jocuri de
manipulare, jocuri de societate, jocuri de
petrecere, jocuri video individuale, jocuri video
portabile, mingi pentru jocuri, jocuri electronice
portabile, decoratiuni (ornamente) pentru pomul
de Craciun.

───────
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(210) M 2021 06105
(151) 20/08/2021
(732) PATRU AGRO SRL, STRADA

CEAHLAU NR. 2A, BLOC 14,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011694,
ROMANIA

(540)

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART PLUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.07.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu, alb,
albastru inchis, negru, bej

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

1. Produse chimice destinate agriculturii,
îngrășăminte pentru sol, fertilizatori.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide.
31. Produse agricole brute si neprocesat,
semințe proaspete si neprocesate.
44. Servicii pentru agricultura, drajarea
semințelor.

───────

(210) M 2021 06106
(151) 20/08/2021
(732) BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL,

ALEEA MIREA MIOARA LUIZA,
NR. 1A, BL. N23, SC. 2, ET. 3,
AP. 27, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 24.13.25

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

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

───────

(210) M 2021 06107
(151) 20/08/2021
(732) ANA DENISIA BARBULESCU,

SOS. ALEXANDRIA 76, BL. PC
8 ,SC.1, ET.4, AP.16, SECTOR 5,
BUCURESTI, 051536, ROMANIA

(540)

AMNESYA EXPERIENCE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.08

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

clase:
41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, coordonare de evenimente de
divertisment.

───────

(210) M 2021 06108
(151) 20/08/2021
(732) BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL,

ALEEA MIREA MIOARA LUIZA,
NR. 1A, BL. N23, SC.2, ET.3,
AP.27, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NEW WORLD ORDER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

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

───────

(210) M 2021 06109
(151) 20/08/2021
(732) PATRU AGRO SRL, STRADA

CEAHLAU NR. 2A, BLOC 14,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE

FITOSTART PREMIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.07.01; 29.01.15

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

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

1. Produse chimice destinate agriculturii,
îngrășăminte pentru sol, fertilizatori.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide.
31. Produse agricole brute si neprocesate,
semințe proaspete si neprocesate.
44. Servicii pentru agricultura, drajarea
semințelor.

───────
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(210) M 2021 06110
(151) 20/08/2021
(732) IGORI UNGUREANU, STR. TOMA

COZMA NR.25, CAM.3, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700554, IAȘI, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
08.01.06

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

30. Făină şi preparate facute din cereale,
biscuiţi, fursecuri, produse de patiserie şi
cofetărie.

───────

(210) M 2021 06111
(151) 20/08/2021
(732) IGORI UNGUREANU, STR. TOMA

COZMA NR.25, CAM.3, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700554, IAȘI, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Biscuiţi ŞPRIŢAŢI
REŢETA BUNICII de

Casă DE POST COLIBRI

(531) Clasificare Viena:
08.01.06

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

16. Pungi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
cutii din hârtie sau carton, etichete din
hârtie sau carton, ambalaje pentru mâncare,
etichete adezive din hârtie sau carton, etichete
autocolante din hârtie sau carton, etichete
din carton, etichete din hârtie, etichete pentru
marcare din hârtie sau carton, etichete din hârtie
sau carton.
30. Făină şi preparate facute din cereale,
biscuiţi, fursecuri, produse de patiserie şi
cofetărie.

───────
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(210) M 2021 06112
(151) 20/08/2021
(732) STEFY GROUP FUNERARE,

STR. BUCURESTI NR. 506, SAT
PASĂREA, JUD. CĂLĂRAŞI,
COMUNA FRUMUŞANI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)
STEFY GROUP FUNERARE

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

6. Plăci metalice funerare, stele funerare
metalice, bronz (monumente funerare),
monumente funerare din metal, plăci funerare
din metal, plăci funerare din metale neprețioase,
crucifixuri din metale comune, altele decât
articole de bijuterie.
19. Pietre funerare nemetalice, monumente
funerare nemetalice, stele funerare nemetalice,
plăci funerare nemetalice, plăci funerare din
piatră, beton sau marmură.
20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie, urne
funerare din metale prețioase.
35. Gestionarea afacerilor funerare, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil produsele mentionate în clasele 6,
19, 20 (cu exceptia transportului acestora),
serviciile mentionate anterior 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 de publicitate si
promovare cu privire la produsele mentionate în
clasele 6, 19, 20.
39. Servicii de transport funerar, servicii de
repatriere (transport).
40. Lucrări de gravură pe pietre funerare.
45. Servicii funerare, servicii de îmbălsămare,
organizarea ceremoniilor funerare, activităţi
funerare, servicii de crematoriu, consiliere în
perioada de doliu, organizarea de întâlniri

religioase, pompe funebre (servicii funerare),
servicii de incinerare, consultanţă în domeniul
obţinerii documentelor de stare civila şi locuri de
veci, consultanţă aranjamente funerare, servicii
funerare conexe incinerării, servicii funerare
pentru animale de companie, furnizare de locuri
de veci sau cavouri, organizare de întruniri ale
familiilor îndoliate pentru comemorarea morții
unei persoane dragi, sprijin în perioada de doliu.

───────

(210) M 2021 06113
(151) 20/08/2021
(732) BARTA ATI SRL, B-DUL LUCIAN

BLAGA NR. 125C, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

STARDOG HRANĂ
COMPLETĂ PENTRU CÂINI

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 09.03.18; 11.03.07; 08.07.22;
26.11.05; 01.01.05; 01.01.10; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, maro, bej, galben, negru,
argintiu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de ficat pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente la conservă pentru animale, alimente
pe bază de lapte pentru animale, alimente
pe bază de ovăz pentru animale, alimente
pentru animale, care conțin extracte din plante,
alimente pentru animale, pe bază de lapte,
alimente pentru căței, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea câinilor, amestecuri de
semințe sălbatice pentru animale, făină de
arahide pentru animale, turte de arahide pentru
animale, biscuiți de ovăz pentru a fi consumați
de animale, biscuiți dulci pentru a fi consumați
de animale, biscuiți pentru animale, biscuiți
pentru câini, biscuiți pentru căței, băuturi pentru
animale de companie, băuturi pentru câini,
biscuiți preparați din cereale pentru animale,
biscuiți preparați din malț pentru animale, biscuiți
sărați pentru animale, boabe procesate pentru
a fi consumate de animale, bulgări de sare
pentru animale, reziduuri din tratarea grăunțelor
de cereale, pentru hrana animalelor, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
culturi conservate pe post de hrană pentru
animale, drojdie uscată activă pentru animale,
extracte de malț pentru a fi consumate de
către animale, extracte din drojdie pentru a fi
consumate de animale, fermenți pentru consum
animal, substante alimentare fortifiante pentru
animale, făină de ovăz pentru consum de
către animale, făină de pește pentru consumul
animal, făină din boabe de soia (hrană pentru
animale), făină din semințe de in pentru consum
animal, făină pentru animale, germeni de grâu
pentru consum animal, grăunțe pentru hrana
animalelor, hrană comestibilă pentru animale
pentru masticat, hrană cu gust de brânză pentru
câini, hrană de animale care constă în produse
din semințe de soia, hrană de animale derivată
din materie vegetală, hrană de animale sub
formă de bucăți, hrană de animale sub formă de
granule, hrană de animale sub formă de nuci,
hrană la conservă care constă din carne pentru
animale tinere, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană la conservă
pentru câini, hrană mixtă pentru animale, hrană
pe bază de cereale pentru animale, hrană pe
bază de sos de soia (hrană pentru animale),
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, hrană pentru câini,
hrană pentru câini de curse, hrană sintetică

pentru animale, hrană sub formă de articole
de ronțăit pentru animale de companie, jucării
comestibile pentru câini, lapte pentru utilizare ca
aliment pentru câini, lapte praf pentru animale,
lapte praf pentru animale de companie, lapte
praf pentru căței, leguminoase (alimente pentru
animale), malț cu conținut de albumină pentru
consumație la animale (nu de uz medical),
oase comestibile și sticksuri pentru animale de
casă, oase de mestecat pentru câini, oase de
ros digestibile pentru câini, oase pentru câini,
oase și batoane de mestecat pentru animale
domestice, obiecte comestibile de mestecat
pentru animale, preparate alimentare pentru
câini, preparate pentru animale de companie
sub formă de batoane de joacă, preparate
pentru hrana animalelor, produse alimentare
măcinate pentru animale, produse comestibile
de mestecat pentru animale domestice, prăjituri
de ovăz pentru a fi consumate de animale,
prăjituri din cereale pentru animale, produse
comestibile pentru câini.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenţi de import-export, strângerea la un
loc în avantajul terţilor a produselor diverse,
in mod special a celor solicitate in clasa 31
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comerț cu amănuntul şi/ sau cu
ridicată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale.

───────
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(210) M 2021 06114
(151) 20/08/2021
(732) IGORI UNGUREANU, STR. TOMA

COZMA NR.25, JUD. IAŞI, IAŞI,
700554, IAȘI, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
08.01.06

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

30. Făină şi preparate facute din cereale,
biscuiţi, fursecuri, produse de patiserie şi
cofetărie.

───────

(210) M 2021 06115
(151) 20/08/2021
(732) IGORI UNGUREANU, STR. TOMA

COZMA NR.25, CAM.3, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700554, IAȘI, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

COLIBRI INELUŞ Biscuiţi
GLAZURĂ de CIOCOLATĂ

(531) Clasificare Viena:
08.01.06; 26.01.05

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

16. Pungi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
cutii din hârtie sau carton, etichete din
hârtie sau carton, ambalaje pentru mâncare,
etichete adezive din hârtie sau carton, etichete
autocolante din hârtie sau carton, etichete
din carton, etichete din hârtie, etichete pentru
marcare din hârtie sau carton.
30. Făină şi preparate facute din cereale,
biscuiţi, fursecuri, produse de patiserie şi
cofetărie.

───────
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(210) M 2021 06116
(151) 20/08/2021
(732) HOMEKONTROL ENGINEERING

SRL, STR. NR. 162B, JUD. CLUJ,
POPEŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

HK Home Kontrol

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 16.03.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (RAL 9005),
roşu (RAL 3020), alb (RAL 9003), verde
(RAL 6024)

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2021 06117
(151) 20/08/2021
(732) ZASS ROMANIA SRL, UNGHENI

NR. 40A, JUD. MUREŞ, LOC.
UNGHENI, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

ELECTRO MUREŞ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.13; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
7. Mașini electrice de bucătărie pentru
prepararea alimentelor (altele decât pentru gătit),
aparate electrice de curățat de uz casnic,
aparate electrice de bucătărie pentru tăiere,
amestecare, presare, mixere de bucătărie,
electrice, tocătoare electrice, mașini pentru
ambalare în vid, blendere, storcatoare electrice
de fructe, râșnițe de cafea, altele decât cele
acționate manual, prese electrice pentru fructe
de uz casnic, roboți electrici de bucătărie,
aspiratoare electrice, mașini electrice de cusut,
accesorii pentru aspiratoare de praf, pentru
pulverizare de parfumuri și dezinfectante,
aparate de curățat cu aburi, perii, acționate
electric, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
vase, mașini de tăiat pâinea, cuțite electrice
de bucătărie, prese de fructe electrice, de uz
casnic, unelte si ustensile electrice de bucătărie,
aspiratoare cu mâner electrice, deschizătoare
electrice de conserve, frământătoare (mașini
electrice de bucătărie), mașini electrice de
amestecat alimente, mașini electrice de călcat
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haine, instrumente electrice pentru decojirea
fructelor, dispozitive de zdrobit de bucătărie,
electrice, incubatoare pentru ouă, foarfece
electrice, mașini electrice de tuns, mașini de tuns
gazon.
8. Instrumente şi aparate incluse în această
clasă, pentru îngrijire personală folosite pentru
ras, epilat, manichiură, pedichiură şi îngrijirea
frumuseţii, aparate de ras, aparate de tuns, plăci
pentru îndreptarea părului, ondulatoare de păr,
foarfece, fiare electrice şi neelectrice de călcat,
aparate de tuns electrice, epilatoare electrice,
aparate de ras electrice pentru barbati, aparate
de ras electrice pentru femei.
9. Termometre, viziere de protecție, ochelari de
protecție.
10. Generatoare de ozon utilizate în
ozonoterapie.
11. Aparate electrice de uz casnic pentru răcire,
refrigerare, congelare, uscare, gătit, prăjire,
uscătoare electrice de rufe, aparate de încălzire
electrice, aparate electrice de gătit, frigări
(electrice) pentru aparate de prăjit electrice,
aparate de răcire electrice, grătare electrice
(aparate pentru gătit), aparate de aer condiționat
electrice, aparate electrice pentru prepararea
pâinii, aparate electrice de prăjit cafea, rotisoare
electrice, cafetiere electrice, prăjitoare de
pâine electrice, fierbătoare electrice, cuptoare
electrice, aparate pentru sandvișuri (prăjitoare),
friteuze electrice, grătare electrice, multicookers,
calorifere (încălzire), aeroterme electrice (de
uz casnic), arzătoare, boilere și încălzitoare,
convectoare electrice cu acumulare de căldură,
purificatoare de aer electrice, aparate de uscare,
aparate de deshidratare, uscătoare de păr,
uscătoare de păr electrice portabile, aparate de
uscare a mâinilor pentru toalete, lămpi UV cu
halogen pentru vapori de metale, plite electrice,
congelatoare, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, congelatoare orizontale, aparate
pentru congelarea alimentelor, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate de distribuire a
apei purificate şi răcite, instalaţii de răcire
care fac parte din instalaţiile de răcire a
apei, instalaţii automate pentru prepararea
cafelei, aparate de făcut ceai, ibrice de ceai
(electrice), filtre de ceai (aparate), aparate
pentru menţinerea caldă a băuturilor fierbinţi,
dulapuri frigorifice, vitrine frigorifice (vitrine),
chillere pentru vin și băuturi, răcitoare de vin,
aparate și mașini frigorifice, frigidere, aparate
de călcat cu aburi pentru articole vestimentare,
ventilatoare, aparate de climatizare, sobe pentru
gătit, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
hote de evacuare (hote de bucătărie), hote
de aerisire, cuptoare cu microunde, aparate

de prăjit, aparate de cafea, cazane electrice,
ceainice electrice, încălzitoare de apă electrice,
aparate și mașini pentru purificarea aerului,
sterilizatoare de aer, instalații de umidificare
a aerului, umidificatoare de aer (ionizatoare),
dezumidificatoare, colectoare solare (încălzire),
panouri solare de încălzire, oale electrice,
radiatoare electrice, termoplonjoare electrice,
tigăi electrice, aparate şi instalaţii iluminat,
becuri, instalații sanitare electrice, aprinzătoare
electrice, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit în vid, aparate electrice
de făcut iaurt, încălzitoare electrice de uz casnic
pentru biberoane, pompe de căldură, aparate
pentru bronzat.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
produsele menționate anterior în clasele 7,
8, 9, 10 și 11 (exceptând transportul lor),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare
prin corespondenţă sau media electronică, şi
anume de pe site-uri web, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei retele de
telefonie mobilă, servicii de expunere comercială
de mărfuri, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, organizare
de tranzacţii comerciale şi contracte comerciale,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicată, servicii de marketing comercial,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de agenţi de import și export,
administrarea magazinelor.
37. Servicii de instalare, curățare, întreținere și
reparare în legătură cu produsele enumerate în
clasele 7, 8, 9, 10 si 11.

───────
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(210) M 2021 06118
(151) 20/08/2021
(732) MONTESSORI RAY OF LIGHT

S.R.L., B-DUL CAMIL RESSU NR.
44, BLOC C14, SCARA 4, ETAJ 1,
AP. 41, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
Montessori Ray of Light

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

16. Cărți, cărți documentare, cărți școlare, cărți
ilustrate, cărți educative, cărți pentru copii, cărți
de povești, carti cu informatii, reviste (publicații
periodice), publicații periodice, ziare, reviste,
manuale tipărite, manuale didactice, hârtie și
carton, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, furnizarea educației,
servicii specifice școlilor (educație), furnizarea
de informații în materie de educație, servicii
oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educative oferite de școli,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), învățământ preșcolar, educație
preșcolară, servicii școlare, servicii educaționale
pentru copii.

───────

(210) M 2021 06119
(151) 20/08/2021
(732) I ALTCEVA I CAFFE SRL, STR.

MIRCEA ELIADE, NR. B13, SC.
C, AP. 60, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)
ALTCEVA CAFFE

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

30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esențe de cafea,
altele decât uleiurile esenţiale, uleiuri de cafea,
altele decât cele esenţiale, doze de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esenţiale, cafea cu gheață, extracte de cafea,
cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, capsule
de cafea, umplute, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea măcinate,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea altele decât uleiurile esenţiale, cicoare
(înlocuitori de cafea), boabe de cafea prăjite,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao
sau ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază
de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată
sau ceai, ceai, cacao, produse de patiserie
şi produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), sandvişuri comestibile,
sandvişuri cu carne de porc, sandvişuri cu
peşte, sandvişuri cu carne, sandvişuri cu
carne de pui, biscuiţi, pâine, prăjituri, pişcoturi,
cafea, ceai, muştar, făină de ovăz, sosuri,
zahăr şi dulciuri, paste făinoase, sandvişuri
care conţin carne de vită tocată, aperitive
(tartine), aperitive sărate pe bază de faină,
produse de patiserie, pateuri (produse de
patiserie), pricomigdale (produse de patiserie),
specialități de patiserie, amestecuri de patiserie,
prăjiturici uscate (produse de patiserie0, produse
de patiserie congelate, amestecuri preparate
de patiserie, rulouri (produse de patiserie),
produse de patiserie aromate, foi de patiserie
congelate, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
cu fructe, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie umplute cu
fructe, produse de patiserie care conțin fructe,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse de
patiserie cu umpluturi de fructe, fulgi de patiserie
de unt de arahide, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), aluat, aluat dospit,
aluat înghețat, aluat pentru biscuiți, amestecuri
de aluat, aluat pentru prăjituri, aluat de prăjituri,
aluaturi împletite prăjite, aluat pentru biscotti,
aluaturi pentru napolitane, alimente preparate
din aluat, prăjiturele din aluat prăjit, produse din
aluat gata de copt, gustări rapide preparate din
musli, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie, produse
de patiserie daneze din foitaj, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse de
patiserie cu termen mare de valabilitate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, înghețată, șerbeturi
(înghețată), dulciuri înghețate, înghețată de
iaurt produse de cofetărie (înghețate), înghețate
moi, gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie înghețate) și șerbeturi, înghețată
pe băț, înghețate tip sorbet, înghețate pe
băț, conuri pentru înghețată, cornete pentru

înghețată, batoane de înghețată, înghețate și
dulciuri, sosuri pentru înghețată, înghețată din
lapte, înghețate și gheață, înghețată de fructe,
torturi de înghețată, preparate aromatice pentru
înghețate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate, servicii
de carduri de fidelitate (promovare), servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea
de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cercetări pentru afaceri, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, servicii de
agenţii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri şi
materiale publicitare, asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor, închiriere de maşini
şi aparatură de birou, căutare de sponsorizare,
cercetarea pieţei, servicii pentru compararea
preţurilor, compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
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privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi
centre comerciale, servicii oferite de magazine,
chioșcuri și lanțuri de magazine, inclusiv online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate prin toate mijloacele de comunicare
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv online prin internet, rețele de socializare
sau prin intermediul unui site web specializat,
servicii de promovare şi de informare, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, promoții prin
toate mediile, inclusiv online, furnizarea de
informații şi sfaturi comerciale, servicii de
asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu serviciile prestate de
cafenea mobilă sau locații mobile de vânzare
cafea, administrare de afaceri, administrare
de afaceri în sistem de franciză, servicii de
consiliere și consultanță în afaceri referitoare la
francizare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
cu scop comerciale, promovare de târguri în
scop comercial, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare

cu amănuntul referitoare la dulciuri, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicată în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, organizare
de târguri în scopuri comerciale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
servire de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de băuturi, închirieri de distribuitoare
automate de băuturi, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de alimentație
publică, servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de un restaurant, servicii de bistro, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci,
cu excepția distribuitoarelor automate, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de mâncare
destinată consumului imediat, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire (alimentație publică), servicii de fast
food la pachet, restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulota mobilă, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
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restaurante de delicatese, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
închiriere de veselă, servicii de alimentatie
publica, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru săli/spații special amenajate pentru
expoziții, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată, servicii
în domeniul gustărilor.

───────

(210) M 2021 06120
(151) 20/08/2021
(732) GABRIEL MICU, STR. PINULUI,

NR. 4, SC. B, AP. 9, JUD. BACAU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA

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

(540)
SmileART

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

44. Servicii de stomatologie, servicii oferite
de clinici dentare, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii de
asistenţă stomatologică, cu activităţi specifice,
cum sunt: tehnică dentară, radiografii,
implantologie, tratamente stomatologice,
evaluare medicală şi analize specifice
domeniului, servicii medicale, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară, servicii
de albire a dinților, servicii de curățare a dinților.

───────

(210) M 2021 06121
(151) 20/08/2021
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI SRL,

STRADA GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR.16, PARTER,
CAMERA 4, AP.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

DOMENIILE PRINCE
MATEI Bistrot

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
33. Vinuri.

───────
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(210) M 2021 06122
(151) 20/08/2021
(732) EARTH FLOWERS COMPANY

SRL, STRADA VINTILĂ
MIHĂILESCU, NR. 4, BLOC
42A, SCARA A, ETAJ 6, AP.
19, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

CASHMERE AROMA
WEAR THE SCENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:crem (HEX
#D6CBBA)

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

3. Hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent), alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,

nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati in
scopuri cosmetice, sclipici de unghii, calupuri
de săpun de toaletă, calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice, cosmetice pentru
copii, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, creme pentru articolele din piele,
ceruri pentru articolele din piele, abţibilduri
decorative pentru scopuri cosmetice, degresanţi,
alţii decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
paste de dinţi, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate depilatoare, depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale
de citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale,
uleiuri eterice, extracte de flori (parfumuri),
produse pentru spălarea ochilor, nu cele pentru
scopuri medicale, cosmetice pentru sprâncene,
creioane pentru sprâncene, balsam pentru
ţesături, gene false, unghii false, produse pentru
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îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea
de corp din latex lichid de uz cosmetic,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, ulei de
gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit, preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr,
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel, hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe, preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor, preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte
de var cretă, conservanţi articole din piele
(lustruire), conservanţi pentru articolele din piele
(lustruire), preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj,
rujuri, loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii,
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii, soluţii pentru
îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri

cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit, pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol, lemn
parfumat, apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, pietre pentru ras (astringenţi), săpun
pentru ras, preparate pentru ras, preparate
pentru strălucire (lustruit), cremă pentru pantofi,
ceară pentru pantofi, cremă de ghete, carbid
siliconic (abraziv), creme de albit pielea, creme
pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe,
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecția solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră tripoli
pentru lustruire, terebentină pentru degresare,
preparate pentru îndepărtarea vernisului, parfum
de rufe.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
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privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
publicitare, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii

pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzărilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online.

───────

(210) M 2021 06124
(151) 20/08/2021
(732) BARON-SERVICE SRL, STR.10

NR.37, JUD. TULCEA, STEJARU,
TULCEA, ROMANIA

(540)

ATHENA GREEK TAVERNA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante pentru turiști.

───────

(210) M 2021 06125
(151) 20/08/2021
(732) DINO PAS DISTRIBUTIE SRL,

PLOPILOR 26, JUD. BRAŞOV,
BRASOV, 500307, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
PETROS

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
aperitive pe bază de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băutură alcoolică pe bază de vin
și fructe, băuturi alcoolice care conțin fructe,
băuturi alcoolice din fructe.

───────

(210) M 2021 06126
(151) 20/08/2021
(732) TESTAROSSA IMPEX SRL,

STR.TEPES VODA NR.12,
CAMERA 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

WINEDOM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.05

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

33. Băuturi alcoolice(cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vin.

───────
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(210) M 2021 06127
(151) 20/08/2021
(732) FLORI VIN SI CAFEA SRL, ALEEA

STEJARULUI NR.3, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

BOTANICA flowers
meet coffee

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii de servire a cafelei în baruri
specializate, servicii ale barurilor, servire de
băuturi si preparate culinare, servicii de cazare .

───────

(210) M 2021 06129
(151) 20/08/2021
(732) BARTA ATI SRL, B-DUL LUCIAN

BLAGA NR. 125C, JUDEŢ SATU-
MARE, SATU-MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

Gevido

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.15; 29.01.14; 25.03.01

(591) Culori revendicate:roşu închis, roşu
deschis, verde, alb

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, bannere din hârtie, batiste de hârtie,
batistuțe de hârtie, bavete din hârtie, bavete din
hârtie pentru bebeluși, cârpe de șters din hârtie,
căptușeli din hârtie pentru vasul de toaletă,
căptușeli pentru sertare confecționate din hârtie
parfumată, dantelă de hârtie, decorațiuni de
hârtie pentru masă, dischete demachiante din
hârtie, fanioane de hârtie, fețe de masă din
hârtie, filtre de apă din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, hârtie aspră
(pentru toaletă), hârtie de bucătărie, hârtie
de protecție pentru cuptor, hârtie de toaletă,
hârtie de împachetat alimente, hârtie folosită
pe mesele de examinare, hârtie igienică,
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hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică sub formă de rolă,
hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru
raft, hârtie pentru sertare, parfumată sau
neparfumată, hârtie pentru șervețele, hârtie
pergament, hârtie rezistentă la grăsimi, lenjerie
de masă din hârtie, produse pentru față fabricate
din hârtie, prosoape de hârtie, învelitori din
hârtie pentru ghivecele de flori, învelișuri din
hârtie pentru colaci de wc, prosoape de hârtie
pentru față, prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, prosoape igienice din hârtie pentru
mâini, protectoare din hârtie pentru schimbatul
scutecelor, pungi de gunoi din hârtie, pungi
pentru ambalare din hârtie biodegradabilă, pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde, role de
bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică, saci
de gunoi din hârtie (pentru uz casnic), șervete
de masă, din carton, șervete din hârtie de
uz cosmetic, șervețele de hârtie, șervețele de
toaletă din hârtie, șervețele de unică folosință,
șervețele din celuloză, șervețele din celuloză
de uz casnic, șervețele din celuloză de uz
cosmetic, șervețele din hârtie, șervețele pentru
baie, traverse de masă din celuloză, traverse de
masă din hârtie.
21. Bare pentru prosoape, boluri, boluri pentru
bărbierit, borcane pentru bile demachiante din
bumbac, castroane, coșuri pentru prosoape,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
dispensere de șervețele pentru față, dispozitive
pentru săpun lichid, distribuitoare de bile
demachiante din bumbac, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare
de prosoape de hârtie, distribuitoare de role de
hârtie igienică, distribuitoare pentru cosmetice,
distribuitoare pentru hârtia igienică (altele decât
cele fixate), distribuitoare pentru săpun lichid
(pentru uz casnic), dozatoare de gel de duș,
dozatoare de săpun de mâini, dozatoare pentru
creme de îngrijire a pielii, dozatoare pentru
șampon, inele pentru prosoape, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, lavoare (lighene,
nu părți ale instalațiilor sanitare), pulverizatoare
de parfum (atomizatoare), recipiente pentru
bărbierit, recipiente pentru loțiuni, goale, de
uz casnic, recipiente pentru săpun, savoniere,
suporturi de pahare pentru baie, suporturi de
perete pentru săpun, suporturi pentru săpun,
suporturi pentru bureți demachianți, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru gel de duș,
suporturi pentru hârtia de toaletă, suporturi
pentru perii de toaletă, suporturi pentru perii
pentru closet, suporturi pentru periile de wc,
suporturi pentru prosoape, suporturi pentru role
de hârtie igienică, suporturi pentru săpunuri,
suporturi verticale pentru hârtie igienică, vase din
ceramică, boluri pentru decorațiuni florale, boluri

pentru flori, capace din plastic pentru ghivece de
flori, capete de stropitori, coșuri de flori, coșuri
pentru plante, duze de furtun pentru stropit,
duze din plastic pentru pulverizare, duze pentru
furtunuri, duze pentru furtunuri de apă, farfurii
și suporturi pentru ghivece, farfurioare pentru
ghivece de flori, duze de furtunuri pentru stropit,
ghivece de ceramică, ghivece de flori, ghivece
de flori pentru ritualuri, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, glastre pentru plante, învelitori
pentru ghivece de flori, altele decât cele din
hârtie, jardiniere, jardiniere supraînălţate de
grădină, mănuși de grădinărit, pulverizatoare
atașate la furtunurile de grădină, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, recipiente pentru reamenajarea plantelor,
instrumente pentru stropire, robinete pentru
furtunuri de stropire, stropitori, suporturi pentru
buchete, suporturi pentru flori, suporturi pentru
ghivece de flori, terarii de apartament (pentru
animale), terarii de apartament (pentru plante),
terarii de interior pentru plante, tăvi cu semințe
pentru cultivare, tăvi pentru semințe, vase de
porțelan pentru plante, vase din lut, vase
pentru plante din material plastic, vaze, colivii
pentru păsări, căușe pentru hrana canină, cuști
metalice de uz casnic, dispozitive de hrănire
pentru păsări, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, litiere pentru animale, lopățele
pentru curățarea litierelor animalelor de casă,
mănușă de toaletat animale de companie, perii
de dinți pentru animale, perii pentru animale de
companie, piepteni pentru animale domestice,
recipiente pentru hrana păsărilor, material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă
sau sticlă, incluse în această clasă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
șipentru îngrijirea frumuseții, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, veselă, articole de bucătărie și recipiente.
29. Carne și produse din carne, peşte, păsări
şi vânat, extracte din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
amestecuri de snackuri constând din fructe și
fructe cu coajă lemnoasă prelucrate, amestecuri
pentru supe, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, batoane alimentare pe bază de
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nuci, batoane de brânză, batoane din tofu,
batoane nutritive pe bază de soia, batoane
organice 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,
bisque, bacon (slănină), burtă de vită, carne
preparată, chipsuri, concentrat din carne de
vacă, concentrate pentru supă, cremă de fructe,
cuburi de supă, falafel, fasole cu carne de porc la
conservă, ficat, pate de ficat/pastă de ficat, icre
de peste, fasole conservată, fructe de pădure
conservate, fructe deshidratate, fulgi de cocos,
ghiveci, guacamole (sos de avocado), gogoși,
humus, învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat, margarina,
marmelada, mazare conservata, 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 principaldin pește, mâncăruri
cu legume preparate, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, masline umplute, muraturi,
paste pentru supă, pastă de ardei conservată,
pastă de năut, prafuri pentru supe, preparate
pentru supă de legume, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate și
înlocuitori, suc de tomate pentru gătit, pastă de
tomate, piure de tomate, sucuri vegetale pentru
gătit, polen preparat ca produs alimentar, supe
la conservă, supe miso, supă instant, tocane
(alimente), tzatziki, uleiuri și grăsimi comestibile,
ulei alimentar de floarea soarelui, ulei alimentar
din seminţe de in, ulei de măsline extra virgin
alimentar, unt de cacao alimentar, unt de nucă
de cocos, grăsime din nucă de cocos, lapte de
nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe bază
de lapte de nucă de cocos, ulei de nucă de cocos
alimentar, nucă de cocos, deshidratată, seminţe
de floarea soarelui, preparate, porumb dulce,
procesat, tahini, tagine (preparat din carne, peşte
sau legume), tofu, pateuri/turtite din tofu, burtă,
trufe, conservate, ton, nu viu, zacuscă de vinete,
varză murată.
30. Aperitive (tartine), alimente pe bază de
cacao, aluat din biscuiți graham pentru tarte,
aluat pentru biscotti, amestecuri de ciocolată
caldă, produse de cofetărie pe bază de
arahide, batoane de nuga învelite în ciocolată,
baghete umplute, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, batoane de cereale
și batoane energizante, batoane pe bază de
cereale ca substituți alimentari, bezele, budinci,
biluțe de brânză (snackuri), biscuiți crackers cu

aromă de legume, biscuiți crocanți condimentați,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți umpluți
cu brânză, blaturi de pizza, blaturi de pizza
coapte în prealabil, blaturi de pizza congelate,
brioșe, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), bulete din orez, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, 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 tartinabilă,
chifle umplute, chipsuri de creveți, chipsuri din
aluat wonton, chipsuri din cereale, chipsuri
taco, chipsuri tortilla, clătite, clătite americane,
clătite congelate, covrigei, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme
pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
preparate (produse de cofetărie), drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri înghețate, dulciuri înghețate
pe băț, dulciuri nemedicinale sub formă de ouă,
dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, empanada, flan,
fondue din ciocolată, fructe trase în ciocolată,
garnituri de ciocolată, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, glazură de ciocolată,
glazură din bezele, gofre de ciocolată, gustări
din tortilla, gustări pe bază de cereale si
multicereale, gustări preparate conținând în
principal cereale expandate, halva, iepurași
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, înghețate și dulciuri,
jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de pasăre,
marțipan, nuga, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), floricele de porumb,
friganele congelate, frigănele, fulgi de cereale
uscate, fulgi de orez, 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), lasagna,
lipii cu pui, 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,
plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte dulci
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sau sărate, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, ravioli,
rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri de
primăvară, rulouri umplute, sandvișuri, snacksuri
răsucite cu gust de brânză, snacksuri din grâu
extrudat, spaghetti și chiftele, sushi, taco, vafe
congelate, won ton, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
pâine, panettone (cozonac italian), praline cu
napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), produse de cofetărie
cu aromă de praline, prăjituri pavlova preparate
cu alune, produse de cofetărie cu gheață,
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, produse de cofetărie din nuci, produse
de cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de mentă, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie umplute cu vin, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, trufe cu rom
(produse de cofetărie), rulouri cu scorțișoară,
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, sufleuri ca desert, tarte, tablete (dulciuri),
tiramisu, trufe (produse de cofetărie), vafe, gofre,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi
dulci, produse apicole respectiv miere.
31. Animale vii, produse agricole, de
acvacultură, horticole şi forestiere brute şi
neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ciuperci, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, alge neprocesate pentru consum uman
sau animal, plante de aloe vera, anşoa,
anghinare proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
tărâţe neprocesate, hrişcă neprocesată, seminţe

de cereale neprocesate, castane proaspete,
rădăcini de cicoare proaspete, cicoare
proaspătă, pomi de crăciun naturali, citrice
proaspete, nuci de cocos proaspete, raci vii,
crustacee vii, borhot, icre de peşte, peşte
viu, momeală de pescuit vie, făină de in
(nutreţ), flori uscate pentru decorare, usturoi
proaspăt, ghimber proaspăt, grăunţe (cereale),
fân, alune de pădure proaspete, heringi vii,
hamei, insecte comestibile vii, boabe de ienupăr,
linte proaspătă, lăptucă proaspătă, seminţe
de in comestibile neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, homari vii, boabe de
roşcove în formă brută, porumb neprocesat,
moluşte vii, midii vii, urzici neprocesate,
nuci neprocesate, ovăz, turtă de oleaginoase,
măsline proaspete, stridii vii, arbori de palmier,
conuri de pin, plante, polen (materie primă),
orez neprocesat, plută brută, secară, somon
viu, sardine vii, răsaduri, seminţe pentru
plantare, susan comestibil neprocesat, arbuşti
tufe, viermi de mătase, languste vii, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe proaspete,
trunchiuri de arbori, ton viu, turbă naturală,
gazon, cherestea brută, cherestea netăiată,
plante de viţă de vie, grâu, germeni de grâu
pentru consum animal, drojdie pentru consum
animal, aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, arbuști ornamentali naturali, arpagic
proaspăt, gazon natural, malțuri și cereale
neprocesate, ginseng proaspăt, hamei, iarba-
mâței (plante), ierburi (plante), ierburi pentru
consumul uman sau animal, material pentru
plantă de sparanghel (proaspăt), mentă (plante),
mușchi de turbă, papură uscată de uz decorativ,
plante aromatice uscate de uz decorativ, plante
de aloe vera, plante de in (semințe de in),
plante de pepinieră, plante de sparanghel,
plante fructifere vii, plante leguminoase, plante
uscate, rădăcină proaspătă de brusture, rizomi
vii, răsaduri, răsaduri de hamei, trestie de
zahăr, trestie de zahăr nepreparată, urzici, butuci
de viță de vie, afine crude, afine proaspete,
agrișe proaspete, alune neprocesate, arahide
proaspete, arbuști de durian, boabe de soia
proaspete, bureți-galbeni proaspeți, busuioc
proaspăt, castraveți proaspeți, chili proaspăt,
rădăcini de cicoare, cicoare (salată), cicoare,
proaspătă, cimbru proaspăt, coriandru proaspăt,
dude proaspete, micro plante proaspete, miezuri
de nucă crude, migdale (fructe), muguri
proaspeți de fasole verde, nucă de cocos
crudă, năut proaspăt, nuci neprocesate, nuci
de cocos neproceste, oregano proaspăt, orz
pentru bere, plante leguminoase proaspete,
pătrunjel proaspăt, porumb dulce (proaspăt),
praz proaspăt, rădăcini de uz alimentar, rădăcină
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crudă de hrean, rizomi comestibili proaspeți,
rozmarin proaspăt, rubarbă proaspătă, rucola
proaspătă, salată verde, salvie proaspătă,
sapote proaspete, semințe de pin, proaspete,
semințe de soia verde proaspătă în teacă
(soia verde), semințe oleaginoase nepreparate,
sfeclă de zahăr nepreparată, sfeclă proaspătă,
tangerine (citrice) (proaspete), știuleți de porumb
dulce neprelucrați (decorticați sau nedecorticați),
varză proaspătă, verdețuri ecologice, proaspete,
zarzavaturi proaspete.
32. Bere și produse de bere, amestecuri
pentru prepararea sorbeturilor, must de bere,
siropuri pentru băuturi, citronadă, concentrate
pentru preparat băuturi de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, prafuri
pentru prepararea băuturilor efervescente,
esențe pentru prepararea de băuturi nealcoolice,
nu sub formă de uleiuri esențiale, esențe
pentru preparat ape minerale aromatizate
(nu sub formă de uleiuri esențiale), extracte
de hamei pentru prepararea unor băuturi,
extracte de must nefermentat, extracte pentru
prepararea băuturilor, extracte nealcoolice
din fructe utilizate la prepararea băuturilor,
extracte din hamei pentru fabricarea berii,
siropuri pentru limonadă, must de malț,
must conservat, nefermentat, pastile pentru
băuturi gazoase, prafuri pentru prepararea de
băuturi, prafuri utilizate la prepararea băuturilor
răcoritoare, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, preparate
dizolvabile pentru prepararea băuturilor, pudre
folosite la prepararea băuturilor cu apă de
nucă de cocos, produse pentru fabricarea de
sifon, sirop de coacăze negre, sirop demalț
pentru băuturi, sirop de migdale, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nealcoolice, siropuri pentru pregătirea băuturilor
cu arome de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor, siropuri pentru prepararea băuturilor
pe bază de zer, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri și alte
preparate nealcoolice entru fabricarea băuturilor,
suc concentrat de fructe, must de struguri, suc
concentrat de fructe (nealcoolic), suc concentrat
de lămâi verzi, suc concentrat de portocale,
suc de lămâie folosit la prepararea băuturilor,
suc de lămâie verde folosit la prepararea
băuturilor, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase,
alcool de mentă, alcool din orez, bitter (lichioruri),
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,

băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, băuturi aperitiv, băuturi
slab alcoolizate, cocteiluri, curaçao, hidromel,
înlocuitori de sake, vin, jeleuri alcoolice, lichior de
anason, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichioruri, lichioruri care conțin cremă,
lichioruri cremă, lichioruri din plante, lichioruri pe
bază de cafea, nira (băutură alcoolică pe bază
de trestie din zahăr), rachiu de pere, sake, cidru
alcoolic, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, regruparea în beneficiul tertilor, a
unei game diverse de produse, in special a celor
solicitate in clasele 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,
comerţ în spatiu fizic, online, cu amănuntul sau
cu ridicata a produselor proprii, agenţii de servicii
de import - export, servicii de comerț cu ridicata
și cu amănuntul cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vopsele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii prestate

online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 06130
(151) 21/08/2021
(732) FUNDAȚIA PRO ECONOMICA-

PRO ECONOMICA ALAPITVÁNY,
STR. REVOLUȚIEI NR. 1, JUDEŢ
MUREŞ, TÂRGU-MUREȘ, 540043,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

FUNDAȚIA Pro
Economica ALAPITVÁNY

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 05.05.20

(591) Culori revendicate:roşu (PANTONE
1795 C, 485 C), portocaliu (PANTONE
7579, PANTONE 715 C), verde
(PANTONE 4212 C, PANTONE 7731)

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrãri de birou.
36. Asigurãri, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitãți
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analizã și cercetare industrialã, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienã și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agriculturã, horticulturã și
silviculturã.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 06131
(151) 21/08/2021
(732) SARBU EMILIAN RARES, STR.

STRUGURILOR NR. 21, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
RARA LOGISTIC

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

35. Publicitate în sectorul transport și
livrare, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, servicii de prelucrare
de date în domeniul transporturilor, servicii
de administrare a afacerilor în domeniul
transporturilor, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor,
consultanță în materie de management al
afacerilor în sectorul de transport și livrări,
servicii de publicitate privind sectoarele
de transport, managementul afacerilor în
sectorul transport și livrări, managementul
afacerilor cu flote de transport (pentru terți),
furnizare de documente de transport pentru
terți (servicii administrative), administrarea
vânzărilor, administrație comercială, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, promovarea
vanzarilor pentru terti, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea

de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.struguri.
37. Servicii de întreținere și reparații de
rezervoare de depozitare, servicii de reparații
sau întreținere de rezervoare de depozitare,
construcție de zone cu rezistență ridicată (pentru
depozitare materiale sau parcare), servicii
de construcţii, construcţii de hale industriale
şi hale şi spaţii logistice, organizarea şi
supravegherea derulării construcţiilor, servicii
de planificare de şantier şi servicii din
domeniul construcţiilor de clădiri şi construcţiilor
imobiliare, consultanţă în construcţii, furnizarea
de informaţii legate de construcţii şi servicii
de reparaţii destinate imobilelor, supravegherea
construcţiilor de clădiri, servicii de construcţii
în legătură cu depozite şi spaţii logistice şi
servicii de reparaţii în legătură cu acestea,
servicii de curăţenie pentru imobile (interior),
servicii de curăţenie pentru imobile (suprafaţă
exterioară), servicii de curăţenie industrială
pentru imobile şi hale şi spaţii logistice,
servicii de construire de magazine, spaţii
comerciale şi spaţii logistice, instalare de sisteme
pneumatice pentru manipularea materialelor
în vrac, servicii de construcţii, reparaţii şi
întreţinere de drumuri, poduri, baraje sau
linii de transport, servicii de construcţii,
reparaţii şi întreţinere de clădiri, servicii de
construcții rutiere, servicii de închiriere de unelte
(scule), maşini, echipamente și materiale de
construcţii, supervizarea construcţiei de clădiri,
supervizarea proiectelor de construcții, servicii
de consultaţii pentru construcţii, furnizarea
de informaţii privind serviciile de construcții,
demolări de clădiri, servicii de canalizare, lucrări
de instalaţie de apă şi canal, închiriere de
aparatură pentru lucrări de instalaţii de apă şi
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canalizare, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor
sanitare, lucrări de construcţii şi reparaţii reţele
de canalizare, construirea staţiilor de transfer
şi a platformelor pentru punctele de colectare
a deşeurilor, lucrări de construcţii, reparaţii şi
întreţinere de staţii de epurare a apei, curăţarea
drumurilor, curăţarea străzilor, asfaltare,
pavarea drumurilor, închirieri de pompe de
beton, presarea betonului, turnarea betonului,
etanşarea betonului, pomparea betonului,
şlefuirea betonului, nivelarea betonului turnat,
amenajare de terenuri (construcții), pregătirea
terenului pentru construcții, nivelarea terenurilor
pentru construcții, curățarea terenurilor pentru
construcții.
39. Logistică de transport, transport,
organizarea de călătorii, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, ambalare de alimente,
servicii de ambalare, ambalare de produse
alimentare, împachetare și ambalare de bunuri,
servicii de împachetare și ambalare, ambalare
de produse în containere, ambalare de
produse în tranzit, ambalare de articole pentru
transport, servicii de consiliere privind ambalarea
produselor, furnizare de informații despre
închirierea de mașini și aparate pentru ambalare
sau împachetare, ambalare de articole pe bază
de comandă și specificații ale altor persoane,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, servicii de
descărcare și reambalare, servicii de consiliere
referitoare la reambalarea produselor, servicii
de livrare, livrarea de mărfuri, livrare rapidă
de mărfuri, livrare pe cale rutieră, servicii
de livrare a alimentelor, livrare de alimente
de către restaurante, livrare de mărfuri pe
cale rutieră, colectare, transport și livrare de
produse, servicii aeriene, rutiere, feroviare și
navale de transport și livrare, servicii de
distribuție de mărfuri paletizate, servicii de
etichetare, servicii de transbordare, depozitare
de pachete, depozitare de alimente, depozitare
de cosmetice, depozitare de colete, servicii de
depozitare, depozitare de mobilier, depozitare
de produse, depozitare de bagaje, depozitare
de băuturi, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de produse agricole, depozitare
refrigerată de bunuri, depozitare de elemente
componente, depozitare de aparate electrice,
servicii de depozitare refrigerată, depozitare
temporară de livrări, informații în domeniul
depozitării, închirieri de instalații de depozitare,
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară
a bunurilor personale, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de depozitare
de alimente congelate, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de

spații de stocare în depozite, servicii de
păstrare pentru depozitare la rece, servicii de
depozitare și păstrare în magazii, servicii de
consultanță în materie de depozitare, servicii de
informare referitoare la depozitarea congelată,
închiriere de paleți și containere pentru
depozitarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de spații de depozitare,
prestare de servicii și furnizare de instalații
pentru depozitare, depozitare în magazii de
produse provenite de la ferme, închiriere de
vehicule, închirierea de camioane, închiriere
de vehicule rutiere, închiriere de autovehicule
rutiere, închiriere de spații pentru stocare,
închiriere de mașini de ambalat, închiriere de
lăzi pentru depozitare, închirierea de spații
pentru depozitare, închiriere de congelatoare
pentru uz comercial, închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare
și transport, transport frigorific de mărfuri
congelate, depozitare de alimente congelate în
magazii, furnizare de instalații pentru depozitare
de produse congelate, depozitare criogenică,
depozitarea fluidelor, depozitarea lichidelor,
depozitarea ambarcațiunilor, depozitarea
deșeurilor, depozitarea mărfurilor, închirierea de
depozite, depozitare de vehicule, depozitare
de blănuri, depozitare de deșeuri, servicii
de transport și depozitare, depozitare de
iahturi, depozitare de broșuri, depozitare de
containere, depozitarea deșeurilor contaminate,
organizarea depozitării combustibililor,
organizarea depozitării bagajelor, depozitarea
energiei electrice, depozitare în vrac, depozitare
de aparate casnice, depozitare de combustibil
lichid, depozitare de celule umane, depozitare
de deșeuri radioactive, depozitare de produse
farmaceutice, servicii de depozitare de
colete, transportul și depozitarea gunoiului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitarea
apei în rezervoare, organizarea depozitării
de hidrocarburi, depozitarea produselor în
lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
închiriere de spații pentru depozitare, servicii
de depozitare în garaj, depozitare de piese de
vehicule, depozitare de sisteme de macarale,
servicii de depozitare a bagajelor, servicii de
depozitare securizată (transport), închirieri de
containere de depozitare, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, depozitare de marfă
după transport, depozitare și livrare de bunuri,
livrare și depozitare de bunuri, transport și
depozitare de bunuri, închiriere de containere de
depozitare, servicii de depozitare de încărcături,
servicii de depozitare de produse, depozitare
de valize pentru pasageri, depozitare de
bagaje pentru pasageri, servicii de depozitare
pentru aeronave, servicii de depozitare în lăzi,
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depozitare de produse în magazii, depozitare
de energie și combustibili, parcare și depozitare
de vehicule, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, depozitarea și păstrarea articolelor
de îmbrăcăminte, depozitare de instrumente și
echipamente medicale, depozitare de containere
și de mărfuri, închirieri de containere de
depozitare portabile, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, închiriere de containere
pentru depozitarea deșeurilor, furnizare de
instalații pentru depozitare la rece, închiriere
de cutii de carton pentru depozitare, depozitare
de gaz natural lichefiat pe nave, depozitare de
produse provenite de la ferme, închirierea de
containere pentru depozitare și înmagazinare,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, servicii de aprovizionare
cu combustibil a navelor (depozitare), servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, depozitare în
spații de refrigerare a fructelor de mare,
depozitare de ambarcațiuni, iahturi, bărci și
de vehicule maritime, depozitare de vinuri
în condiții de temperatură și umiditate
controlată, furnizare de informații în legătură cu
depozitarea temporară a bunurilor personale,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-
uri, manipularea containerelor, manipularea
bagajelor pasagerilor, manipulare (transport)
de gunoi, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, închiriere de containere
pentru manipularea deșeurilor, servicii de
manipulare a mărfii de import și export, servicii
de manipulare și de încărcare a mărfii, transport
terestru, transport securizat, transport aerian,
transport rutier, transport maritim, transport
fluvial, organizarea transportului, curtaj de
transport, servicii de transport rutier, aerian,
maritim, transport de containere, transport
maritim containerizat, logistică de transport,
transport și depozitare, transport cu camionul,
transport de bunuri, transport de mărfuri,
transport naval național, informații privind
transportul, pregătirea transportului aerian, navlu
(transport de mărfuri), închirierea mijloacelor
de transport, servicii de depozitarea bunurilor
în orice fel de instalaţie de depozitare,
depozite sau alte tipuri de clădire pentru
păstrarea sau protejarea acestora, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, furnizarea de servicii de depozitare
la bord, comisionare vamală, antrepozitare
vamală, antrepozitare vamală de mărfuri,
transport de marfă, transport terestru de marfă,
organizarea transportului de marfă, servicii de

transport de marfă, servicii de transport rutier
de marfă, transport cu vehicule grele de marfă,
transportul containerelor de marfă cu camionul,
servicii specifice agențiilor de transport de marfă,
servicii de curierat pentru transportul de marfă,
transport de marfă și cargo și servicii de
debarasare, localizarea vehiculelor de pasageri
sau de marfă folosind calculatoare sau sisteme
de poziționare globală (informații referitoare la
transporturi), servicii de transport, transport de
bagaje, transport prin curier, transport de valori,
transport de colete, transportare de mărfuri,
transport securizat de bunuri, organizarea
serviciilor de transport, transport securizat cu
camion, servicii de transport rutier, servicii pentru
transportul bagajelor, consultanță profesională
privind transportul, organizarea transportului de
mărfuri, organizarea transportului de colete,
servicii de transport de containere, servicii de
asistență rutieră (transport), servicii de transport
de mărfuri, transport și livrare de bunuri,
transport de mărfuri în vrac, transport frigorific
de produse reci, servicii de rezervare pentru
transport, închirieri de vehicule de transport,
închirieri de vehicule pentru transport, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de organizare
a transportului, organizarea transportului pentru
utilizatori comerciali, închirieri (charter) de
mijloace de transport, servicii de transport
comercial de mărfuri, servicii de transport rutier
de mărfuri, distribuție (transport) de mărfuri pe
șosea, servicii de transport și expediție de
mărfuri, servicii de transport rutier containerizat
de mărfuri, organizarea transportului de pachete
pe cale terestră, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, închirierea pe
bază de contract a vehiculelor pentru transport,
colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, servicii
consultative privind urmărirea produselor în
tranzit (informații referitoare la transporturi),
închiriere de platforme de ridicare cu
autopropulsie folosite în scopuri de transport,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
distribuție, închiriere de camioane, închirieri de
camioane și vehicule, închirieri de camioane
și remorci, închiriere de vehicule terestre,
organizare de închirieri de vehicule, închiriere de
vehicule pentru marfă.
42. Proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
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de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business.

───────

(210) M 2021 06132
(151) 22/08/2021
(732) WEB SOFT TECHNOLOGIES WST

SRL, P-TA CHARLES DE GAULLE,
15, ET. 3, BIROU 321, REGISTER
08 CLADIREA CHARLES DE
GAULLE PLAZA, SECTOR 1,
ROMANIA

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

(540)
GOTTEX

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

9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet nedescărcabile, monitoare
comerciale, software informatic de uz comercial,
software pentru prelucrarea tranzacțiilor
comerciale, software de control pentru iluminat
destinat utilizării în locații comerciale și
industriale, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
dezvoltare de aplicații, software pentru comerț
cu amănuntul, software pentru sisteme de
rezervare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile, descărcabile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software pentru gestionarea
unui magazin online, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații software
de tipul business intelligence descărcabile,
aplicație software pentru servicii de cloud
computing, descărcabilă, software de comerț
electronic și de plăți electronice, aplicație
software pentru servicii de rețele sociale
prin internet descărcabile, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor

audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru aplicații de calculator destinat utilizării
cu dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software descărcabil sub formă de
aplicație mobilă pentru comenzi și livrare
de alimente, software descărcabil sub formă
de aplicații mobile pentru restaurante virtuale
pentru livrare și comenzi, aplicații software
descărcabile, aplicatii mobile, descărcabile,
aplicații descărcabile software pentru web,
software de aplicații de calculator descărcabile,
aplicații software descărcabil pentru telefoane
mobile, software pentru dezvoltare de aplicații
descărcabile, aplicații software descărcabile
pentru dispozitive fără fir, software și aplicații
descărcabile pentru dispozitive mobile, software
de aplicații descărcabile pentru dispozitive
mobile, aplicații software descărcabil de tipul
business intelligence.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
privind sanatatea oamenilor si a animalelor, a
produselor alimentare, nealimentare si agricole
destinate oamenilor si animalelor, a materialelor
de constructii si a decoratiunilor, a produselor
de incaltaminte si imbracaminte destinate
oamenilor si animalelor, a produselor de
papetarie, tipografie si a materialelor scrise
pe suport de hartie (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
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privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, managementul
proiectelor de afaceri, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terți), servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și
de comercializare pentru terți, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizarea de informații despre metode
de vânzare, furnizarea de informații despre

vânzarea de produse, administrare în materie
de metode de vânzare, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de bunuri,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse pentru terţi, servicii de
colectare computerizată a datelor la punctul
de vânzare pentru comercianții cu amănuntul,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
obținere de contracte pentru achiziția și vânzarea
de produse și servicii, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, furnizare de consiliere
cu privire la metode și tehnici de vânzare,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, difuzare de informații
comerciale, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, furnizare a unui registru cu site-
urile web ale terților pentru a facilita tranzacții
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, demonstrație
de vânzare (pentru terți), promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
în scopuri publicitare, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicată în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale.,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, publicitate în sectorul transport
și livrare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, furnizare de
informații publicitare, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, furnizare de informații cu privire la
întreprinderi și informații cu caracter comercial
prin rețele informatice globale.

39. Livrare de alimente, livrare de vinuri, servicii
de livrare, livrarea de flori, livrarea de mărfuri,
livrarea de colete, livrare rapidă de mărfuri,
livrare de băuturi spirtoase, livrare și depozitare
de bunuri, depozitare și livrare de bunuri, livrare
de produse de băcănie, transport și livrare de
bunuri, servicii de livrare a mărfurilor, servicii
de livrare a pachetelor, livrare de colete prin
curierat, livrare de mărfuri prin curier, servicii de
livrare a alimentelor, distribuție și livrare de apă,
livrare de colete prin curier, livrare de alimente
de către restaurante, colectare, transport și
livrare de produse, livrare de coșulețe conținând
pâine și băuturi, ridicare și livrare de colete și
produse, servicii de curierat pentru livrarea de
pachete, servicii de curierat pentru livrarea de
colete, servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, transport de alimente, ambalare de
alimente, ambalaje pentru alimente, depozitare
de alimente, transport refrigerat de alimente,
servicii de transport de alimente, servicii de
stocare a alimentelor, servicii de depozitare
de alimente congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, transport, transport
terestru, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport cu camionul, transport
prin curier, transport de marfă, transport
de fructe, transport de mărfuri, transport și
depozitare, transport de plante, servicii de
transport, rezervări pentru transport, transport
de bunuri, transport de colete, informații privind
transportul, transportare de mărfuri, organizarea
serviciilor de transport, transport de produse
cosmetice, transport terestru de marfă, transport
terestru de mărfuri, transport feroviar de
produse, informații în domeniul transportului,
transport și depozitare de bunuri, servicii de
transport de mărfuri, servicii de transport de
încărcături, servicii de transport de marfă,
transport de colete în 24h, depozitare de marfă
după transport, transport frigorific de produse
reci, servicii de rezervare pentru transport,
transport de mărfuri în vrac, servicii de agenție
de transport pentru organizarea transportului de
bunuri, servicii de transport rutier de mărfuri,
transportul de mărfuri în stare refrigerată, servicii
de transport și expediție de mărfuri, furnizare
de informații privind transportul de mărfuri,
logistică de transport, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, servicii de ambalare,
ambalare de produse alimentare, împachetare și
ambalare de bunuri, servicii de împachetare și
ambalare, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de consiliere
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privind ambalarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și
aparate pentru ambalare sau împachetare,
ambalare de articole pe bază de comandă și
specificații ale altor persoane, subdivizarea și
reambalarea bunurilor, servicii de descărcare
și reambalare, servicii de consiliere referitoare
la reambalarea produselor, livrare pe cale
rutieră, livrare de mărfuri pe cale rutieră, servicii
de colectare, transport și livrare de produse,
servicii aeriene, rutiere, feroviare și navale
de transport și livrare, servicii de distribuție
de mărfuri paletizate, servicii de etichetare,
servicii de transbordare, depozitare de pachete,
depozitare de cosmetice, depozitare de colete,
servicii de depozitare, depozitare de mobilier,
depozitare de produse, depozitare de bagaje,
depozitare de băuturi, depozitare de bunuri
comerciale, depozitare de produse agricole,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
elemente componente, depozitare de aparate
electrice, servicii de depozitare refrigerată,
depozitare temporară de livrări, furnizarea de
informații în domeniul depozitării, servicii de
închirieri de instalații de depozitare, servicii de
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară
a bunurilor personale, depozitare de marfă
înainte de transport, furnizare de instalații de
depozitare refrigerată, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de spații
de stocare în depozite, servicii de păstrare
pentru depozitare la rece, servicii de depozitare
și păstrare în magazii, servicii de consultanță
în materie de depozitare, servicii de informare
referitoare la depozitarea congelată, servicii
de închiriere de paleți și containere pentru
depozitarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de spații de depozitare,
prestare de servicii și furnizare de instalații
pentru depozitare, depozitare în magazii de
produse provenite de la ferme, servicii de
închiriere de vehicule, servicii de închirierea
de camioane, servicii de închiriere de vehicule
rutiere, servicii de închiriere de autovehicule
rutiere, servicii de închiriere de spații pentru
stocare, servicii de închiriere de mașini de
ambalat, servicii de închiriere de lăzi pentru
depozitare, servicii de închirierea de spații
pentru depozitare, servicii de închiriere de
congelatoare pentru uz comercial, servicii
de închiriere de spații, structuri, unități și
containere pentru depozitare și transport,
transport frigorific de mărfuri congelate,
furnizare de instalații pentru depozitare de
produse congelate, depozitare criogenică,
depozitarea fluidelor, depozitarea lichidelor,
depozitarea ambarcațiunilor, depozitarea

deșeurilor, depozitarea mărfurilor, închirierea de
depozite, depozitare de vehicule, depozitare
de blănuri, depozitare de deșeuri, servicii
de transport și depozitare, depozitare de
iahturi, depozitare de broșuri, depozitare de
containere, depozitarea deșeurilor contaminate,
organizarea depozitării combustibililor,
organizarea depozitării bagajelor, depozitarea
energiei electrice, depozitare în vrac, depozitare
de aparate casnice, depozitare de combustibil
lichid, depozitare de celule umane, depozitare
de deșeuri radioactive, depozitare de produse
farmaceutice, servicii de depozitare de
colete, transportul și depozitarea gunoiului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitarea
apei în rezervoare, organizarea depozitării
de hidrocarburi, depozitarea produselor în
lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
închiriere de spații pentru depozitare, servicii
de depozitare în garaj, depozitare de piese de
vehicule, depozitare de sisteme de macarale,
servicii de depozitare a bagajelor, servicii de
depozitare securizată (transport), închirieri de
containere de depozitare, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, închiriere de containere de
depozitare, servicii de depozitare de încărcături,
servicii de depozitare de produse, depozitare
de valize pentru pasageri, depozitare de
bagaje pentru pasageri, servicii de depozitare
pentru aeronave, servicii de depozitare în lăzi,
depozitare de produse în magazii, depozitare
de energie și combustibili, parcare și depozitare
de vehicule, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, depozitarea și păstrarea articolelor
de îmbrăcăminte, depozitare de instrumente și
echipamente medicale, depozitare de containere
și de mărfuri, închirieri de containere de
depozitare portabile, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, servicii de închiriere
de containere pentru depozitarea deșeurilor,
furnizare de instalații pentru depozitare la
rece, servicii de închiriere de cutii de carton
pentru depozitare, depozitare de gaz natural
lichefiat pe nave, depozitare de produse
provenite de la ferme, servicii de închirierea de
containere pentru depozitare și înmagazinare,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, servicii de aprovizionare
cu combustibil a navelor (depozitare), servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
servicii de închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, depozitare în spații
de refrigerare a fructelor de mare, depozitare
de ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime, depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, consultanță în domeniul
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serviciilor de depozitare, oferită de call center-
uri și de hotline-uri, servicii de manipularea
containerelor, servicii de manipularea bagajelor
pasagerilor, servicii de manipulare (transport)
de gunoi, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, servicii de închiriere
de containere pentru manipularea deșeurilor,
servicii de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de manipulare și de încărcare
a mărfii, distribuție (transport) de apă pentru
agricultură.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servire
de alimente și băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii constând în furnizarea de băuturi,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii de restaurante (servirea mesei),
furnizare de spații pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de consultanță în domeniul
artelor culinare, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, furnizare de alimente și băuturi dintr-

o rulotă mobilă, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru case de oaspeți, închiriere de
echipament de catering, servicii de catering
pentru petreceri, furnizare de spații pentru
conferințe, expoziții și reuniuni cu scop cultural,
educațional și de divertisment, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în microberării,
servicii de bar cu servire de vin, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de
vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, servicii
de bucătari personali, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire (alimentație
publică), servicii de fast food la pachet,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulota mobilă, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, prepararea alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de
restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
furnizare de alimente persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), servicii de restaurație pentru
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recepțiile firmelor (furnizare de alimente și
băuturi), servicii de caritate, și anume, furnizarea
de alimente pentru persoanele nevoiașe, servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering
de alimente și băuturi, servicii de catering
hotelier, servicii de catering pentru școli,
serviciu de catering pentru instituții, servicii de
catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
catering pentru cămine de bătrâni, servicii de
catering pentru centre de conferințe, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de mâncare la pachet, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură).

───────

(210) M 2021 06133
(151) 22/08/2021
(732) FUMEVAPES TRADING SRL,

STR. VLADEASA NR.7, BL.C34,
SC.1, ET.5, AP.35, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
FUMEVAPES

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

3. Uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
de lichide pentru țigări electronice, arome,
uleiuri aromatice, uleiuri esențiale aromatizate,
aromatizanți pentru parfumuri, aromatizanți
(uleiuri esențiale).
9. Baterii pentru țigări electronice, baterie
pentru țigări electronice, încărcătoare usb
pentru țigările electronice, încărcătoare pentru
bateriile țigărilor electronice, firmware și software
pentru țigări electronice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, baterii pentru vaporizatoare,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumători,
baterii pentru articole electronice pentru
fumători.
34. Cartomizoare pentru țigări electronice,
atomizoare pentru țigări electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartuşe înlocuibile

pentru țigări electronice, hârtie de filtru
pentru țigări, produse pentru curățarea țigărilor
electronice, cutii pentru țigări din metale
prețioase, seturi pentru fumători de țigări
electronice, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, inhalatoare folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, soluții de nicotina lichidă
pentru utilizare în țigări electronice, lichid pentru
țigări electronice (lichid electronic) compus din
arome sub formă lichidă pentru reumplerea
cartușelor de țigări electronice, țigări, țigarete,
trabucuri și alte articole pentru fumători gata
de utilizare, cartușe vândute pline cu arome
chimice sub formă lichidă pentru țigările
electronice, filtre pentru țigarete, tutun de
țigarete, țigarete cu mentol, foițe pentru țigarete,
portțigarete pentru țigarete, suporturi pentru
țigarete electronice, tabachere automate pentru
țigarete, vaporizatoare pentru țigarete fără fum,
țigarete fără tutun, altele decât cele pentru uz
medical, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din propilen glicol, vaporizatoare personale și
țigarete electronice, și arome și soluții pentru
acestea, țigarete conținând înlocuitori de tutun,
cu excepția celor pentru uz medical, dispozitive
de stins țigarete și trabucuri încălzite, precum
și bețișoare de tutun încălzit, arome pentru
tutun, tutun cu arome, vaporizatoare orale pentru
fumători, articole din metale prețioase pentru
fumători, pipe pentru fumat înlocuitori de tutun
mentolați, articole pentru fumători, nu din metale
prețioase.

───────

(210) M 2021 06134
(151) 22/08/2021
(732) FUMEVAPES TRADING SRL,

STR. VLADEASA NR.7, BL.C34,
SC.1, ET.5, AP.35, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUME VAPES ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 10.01.25

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

3. Uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
de lichide pentru țigări electronice, arome,
uleiuri aromatice, uleiuri esențiale aromatizate,
aromatizanți pentru parfumuri, aromatizanți
(uleiuri esențiale).
9. Baterii pentru țigări electronice, baterie
pentru țigări electronice, încărcătoare usb
pentru țigările electronice, încărcătoare pentru
bateriile țigărilor electronice, firmware și software
pentru țigări electronice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, baterii pentru vaporizatoare,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumători,
baterii pentru articole electronice pentru
fumători.
34. Cartomizoare pentru țigări electronice,
atomizoare pentru țigări electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartuşe înlocuibile
pentru țigări electronice, hârtie de filtru
pentru țigări, produse pentru curățarea țigărilor
electronice, cutii pentru țigări din metale
prețioase, seturi pentru fumători de țigări
electronice, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, inhalatoare folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, soluții de nicotina
lichidă pentru utilizare în țigări electronice,
lichid pentru țigări electronice (lichid electronic)
compus din arome sub formă lichidă pentru
reumplerea cartușelor de țigări electronice,
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, cartușe vândute
pline cu arome chimice sub formă lichidăpentru
țigările electronice, filtre pentru țigarete, tutun de
țigarete, țigarete cu mentol, foițe pentru țigarete,
portțigarete pentru țigarete, suporturi pentru
țigarete electronice, tabachere automate pentru
țigarete, vaporizatoare pentru țigarete fărăfum,
țigarete fără tutun, altele decât cele pentru uz
medical, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din propilen glicol, vaporizatoare personale și
țigarete electronice, și arome și soluții pentru
acestea, țigarete conținând înlocuitori de tutun,
cu excepția celor pentru uz medical, dispozitive
de stins țigarete și trabucuri încălzite, precum
și bețișoare de tutun încălzit, arome pentru
tutun, tutun cu arome, vaporizatoare orale pentru
fumători, articole din metale prețioase pentru
fumători, pipe pentru fumat înlocuitori de tutun
mentolați, articole pentru fumători, nu din metale
prețioase.

───────

(210) M 2021 06135
(151) 22/08/2021
(732) ASOCIATIA ORCHESTRA

SIMFONICA BUCURESTI, STR.
VESPASIAN NR. 26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010924, ROMANIA

(540)

FESTIVALUL MAGIA MUZICII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13

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

41. Organizarea de spectacole culturale.
───────


