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Cereri Mărci publicate în 23/11/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit
(210)

Data
Depozit

Titular

(151)

(732)

Denumire
Marcă
(540)
TODAY FOR A BETTER
TOMORROW CAMPUS
ATHLETICS

1 M 2022 08250

15/11/2022

FERARIU DRAGOS
MARCU CATALINA

2 M 2022 08274

16/11/2022

TRICABO SRL

DÎ DEPOZITUL DE
ÎNCĂLŢĂMINTE

3 M 2022 08277

16/11/2022

SC NICOS ZONE SRL

Noi

4 M 2022 08278

16/11/2022

COSMIN-STELIAN HARBEI
LUCIAN-DANIEL CHÎRLAN

CORSO

5 M 2022 08279

16/11/2022

MOV INVEST 2002 S.R.L

AROMA COFETARIE PATISERIE LABORATOR
PROPRIU

6 M 2022 08280

16/11/2022

VALAHIA GUARD SECURITY
S.R.L.

VALAHIA GUARD SECURITY
VGS Vigilenţă Garanţie
Siguranţă

7 M 2022 08281

16/11/2022

OPTIMA GROUP SRL

optima

8 M 2022 08282

16/11/2022

BOOKAREST S.R.L.

b bookarest

9 M 2022 08283

16/11/2022

SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE

NESCAFE 3IN1 & CREAMY
LATTE CREAMY & RICH

10 M 2022 08284

16/11/2022

DELOITTE CONSULTANTA SRL QuantOlympics

11 M 2022 08285

16/11/2022

LA VIE SRL

Lady Dracula

12 M 2022 08286

16/11/2022

EMILIA MÂRŢ

CROSTA GUSTURI BINE CRESCUTE

13 M 2022 08287

16/11/2022

LINOGAL SRL

Linomag

14 M 2022 08288

16/11/2022

SC ANNA BM SRL

ABC

15 M 2022 08289

16/11/2022

INSTITUTUL DE CERCETARI
SI PRODUCTIE PENTRU
APICULTURA BUCURESTI

PROPOSEPT

16 M 2022 08290

16/11/2022

WIREN ENERGY EFFICIENCY
SRL

energie Verde

17 M 2022 08292

16/11/2022

KARINA-ELENA POCOL
CĂTĂLIN-FLORIN POCOL

BIO VALEPUTNA mountain
retreat

18 M 2022 08293

16/11/2022

NICOLA ANDREEA ELENA

Glow Beauty Studio

19 M 2022 08294

16/11/2022

KAWA PROGRESSIVE SRL

MILK COFFEE SHOP

20 M 2022 08295

16/11/2022

BIANCA SHARMA

all about jobs.ro

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
21 M 2022 08296

(151)
16/11/2022

(732)
BRITISH AMERICAN TOBACCO K-TEK
(BRANDS) INC.

22 M 2022 08297

16/11/2022

S.C. MONEY SHOP CONSULT
SRL

DreamChairs

23 M 2022 08298

16/11/2022

BREALAB SRL

BREALAB

24 M 2022 08299

16/11/2022

BRITISH AMERICAN TOBACCO D-KODE
(BRANDS) INC.

25 M 2022 08300

16/11/2022

GANDUL MEDIA NETWORK
SRL

26 M 2022 08301

16/11/2022

NICOLAE-MARIUS BEJENARU La Măgaru Tăvălit

27 M 2022 08302

16/11/2022

ALIN-GABRIEL MATEI

ALIN GABRIEL MATEI

28 M 2022 08303

16/11/2022

DE SILVA INTERMED SRL

Casa del Mar

29 M 2022 08304

16/11/2022

SPINEX MEDPHARM SRL

PlusFarma.ro Un PLUS de
sănătate în viața ta!

30 M 2022 08305

16/11/2022

BETTER MUSIC DISTRIBUTION BM BETTER MUSIC
SRL

31 M 2022 08307

16/11/2022

S.C. ROZI PRĂJITURI
PERSONALIZATE S.R.L.

3

(540)

GALA MARI SPORTIVI
PROSPORT

La Bijou Roumaine
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08250
15/11/2022
FERARIU DRAGOS,
STR.IZBICENI, NR.13-15, ET.3,
AP.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
MARCU CATALINA, STR.CAINENI,
NR.28, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08274
16/11/2022
TRICABO SRL, SAT CÂRCEA,
STR. CALEA BUCUREȘTI NR. 52,
JUD. DOLJ, COMUNA CÂRCEA,
DOLJ, ROMANIA

DÎ DEPOZITUL DE
ÎNCĂLŢĂMINTE
(531)

TODAY FOR A
BETTER TOMORROW
CAMPUS ATHLETICS
(531)

Clasificare Viena:
03.13.11; 03.13.24; 09.07.22; 21.03.01;
29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de antrenament pentru activități
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de activități sportive și
competiții , organizare de activități sportive
sau competiții , activități sportive și culturale,
organizare de activități sportive și competiții
sportive , activități sportive și de recreere,
pregătire cu privire la activități sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere de
vară.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate
prin
bannere,
agenții
de
publicitate,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și reclamă,
servicii de publicitate, publicitate și marketing,
publicitate prin corespondență, publicitate în
reviste, organizarea de publicitate, publicitate
pentru cinematografe, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate directă prin poștă, servicii de
publicitate exterioară, promovare (publicitate)
de călătorii, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate politică, servicii de
editare de publicitate, servicii de publicitate
și reclamă, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate și
marketing, dezvoltare de conceptii de publicitate,
negociere de contracte de publicitate, servicii
de publicitate pentru bijuterii, consultanță în
publicitate și marketing, compilare de statistici
privind publicitatea, servicii de cercetare privind
publicitatea, furnizare de informații privind
publicitatea, colectarea de informații privind
publicitatea, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate și de promovare, publicitate
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promoțională privind pregătirea în filozofie,
servicii de publicitate privind lucrări publice,
servicii de publicitate privind serviciile financiare,
publicitate în sectorul transport și livrare, servicii
de publicitate furnizate prin internet, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de
publicitate pentru alte persoane, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de publicitate
privind sectoarele de transport, expoziții în
scopuri comerciale sau de publicitate, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, servicii de publicitate comercială legate
de francizare, publicitate promoțională privind
practica în formarea filozofică, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată
în publicitate prin radio și televiziune, servicii
de publicitate furnizate de o agenție de
publicitate la radio și la televizor, publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, publicitate de tip
pay-per-click (ppc), editare post-producție de
publicitate și reclame, servicii de agenții de
modele referitoare la publicitate, servicii de
creare de mărci (publicitate și promovare),
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, servicii de
publicitate privind industria marină și maritimă,
servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, consultanță referitoare la
servicii de publicitate și promovare, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de cercetare cu privire la publicitate și
marketing, servicii de publicitate pentru aparate
de imagistică in vivo, servicii de publicitate pentru
produse de imagistică in vivo, închiriere de
pancarte de grădină în scopuri de publicitate.,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
publicitate referitoare la produse farmaceutice

și de imagistică in vivo, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afișate pe ecrane de televiziune, publicitate
în presa de interes general și în presa de
specialitate, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului în
domeniul asistenței sociale, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți și
menținerea bazei de clienți existente, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, pregătire de liste de adrese poștale
pentru servicii de publicitate directă prin poștă
(cu excepția comercializării), publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, servicii
de publicitate pentru promovarea conștientizării
publice cu privire la sindromul nefrotic și la
glomeruloscleroza focală segmentară (FSGS),
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, publicitate, inclusiv promovare
de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare
la evenimente sportive internaționale, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze și
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianți.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08277
16/11/2022
SC NICOS ZONE SRL, STR.
POETULUI NR. 1C, STADIONUL
FRACISC NEUMAN, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Noi
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────

M 2022 08278
16/11/2022
COSMIN-STELIAN HARBEI, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 33,
BL. 44, SC. A, AP. 3, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA
LUCIAN-DANIEL CHÎRLAN, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 41,
BL. A1, AP. 10, JUD. ARAD, ARAD,
310010, ARAD, ROMANIA

CORSO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.02;
26.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susţinute de o formaţie muzicală,
producţie de înregistrări muzicale, servicii de
înregistrări audio, producţie de înregistrări
video, închiriere de înregistrări audiovizuale,
producţie de înregistrări master audio, servicii
ale studiourilor de înregistrări muzicale, servicii
oferite de studiouri pentru repetiţii (înregistrări),
producţie de înregistrări educative audio şi
video, servicii de înregistrări sonore şi video
de divertisment, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări privind
producerea de discuri audio, producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio şi
video.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08279
16/11/2022
MOV INVEST 2002 S.R.L, SAT
DOMNEȘTI, ȘOS. ALEXANDRU
IOAN CUZA NR. 55, JUD. ILFOV,
COMUNA DOMNEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08280
16/11/2022
VALAHIA GUARD SECURITY
S.R.L., STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR. 42 BIS, BL.
400, SC. A, ET. 3, AP. 13, JUDEȚ
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

AROMA COFETARIE
- PATISERIE
LABORATOR PROPRIU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.01.07; 29.01.15
(591) Culori revendicate:maro, crem, roșu,
verde, albastru, portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de cofetărie șl patiserie artizanale,
prăjituri și torturi cu creme fierte, moussuri de
ciocolată, creme de fructe, blaturi însiropate,
cozonaci, plăcinte, foietaj, brioșe.
35. Servicii furnizate de un magazin online.
43. Cofetărie și patiserie artizanală, servicii
oferite de un laborator de cofetărie - patiserie.
───────

VALAHIA GUARD
SECURITY VGS Vigilenţă
Garanţie Siguranţă
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.05;
26.11.05
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de paza si securitate pentru
protectia fizica a bunurilor materiale si a
persoanelor, servicii de pază și protecție,
servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
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pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și
a persoanelor, monitorizarea sistemelor de
securitate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de pază pentru infrastructuri
prin sisteme de monitorizare la distanță, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

42. Consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații tehnologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08282
16/11/2022
BOOKAREST S.R.L., STR.
CÂMPULUI NR. 14A, CAMERA
2, JUDEȚ DAMBOVIȚA, GĂEȘTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

M 2022 08281
16/11/2022
OPTIMA GROUP SRL, BD-UL
DECEBAL NR. 25-29, PIATA
MUNCII, OLYMPIA TOWER, NIVEL
4, ET. 3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

b bookarest
(531)

optima
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.16; 26.11.05
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației
audio, viziuale, multimedia și fotografice.

Clasificare Viena:
26.11.05; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:roșu, roz, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației
audio, viziuale, multimedia și fotografice.
42. Consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații tehnologice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08283
16/11/2022
SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE , 1800 VEVEY, VEVEY,
ELVEȚIA
DRAKOPOULOS IP SRL,
STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 030167, ROMANIA

NESCAFE 3IN1 & CREAMY
LATTE CREAMY & RICH
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 11.03.03;
19.03.06
(591) Culori revendicate:maro, roșu, alb,
negru, crem, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, cafea cu aromă, extracte din cafea,
altele decât uleiurile esențiale, preparate și
băuturi pe bază de cafea, cafea cu gheață,
înlocuitori pentru cafea, extracte din înlocuitori
pentru cafea, altele decât uleiurile esențiale,
preparate și băuturi pe bază de înlocuitori pentru
cafea, cicoare (înlocuitori pentru cafea).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08284
16/11/2022
DELOITTE CONSULTANTA SRL,
CALEA GRIVIȚEI NR. 84-98 ȘI
100-102, CLADIREA THE MARK,
ET. 6, ET. 10 ȘI 14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

QuantOlympics
(531)

Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
368C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultantă
profesională în afaceri, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, analiza costurilor, căutare
de date în fișierele calculatorului pentru terți,
dezvoltarea de concepte publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing
în cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
sondaje de opinie, organizarea de târguri
cu scop comercial sau publicitar, publicitate
exterioară, recrutarea de personal, relații
publice, marketing cu public țintă, scrierea de
texte publicitare.
41. Organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea
și
susținerea
conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare
la educație, servicii educaționale furnizate de
școli, organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, furnizarea online de
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publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea și susținerea de
simpozioane, predare, servicii educaționale,
servicii de instruire, transfer de cunoștințe de
afaceri și know-how (training), cercetare în
domeniul educational.
42. Consultanță software pentru calculatoare,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță
în
securitatea
informatică,
consultanță în securitatea datelor, cercetare
în domeniul tehnologiei inteligenței artificiale,
consultanță
în
securitatea
internetului,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(it), consultanță tehnologică.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08286
16/11/2022
EMILIA MÂRŢ, STRADA STEFAN
CEL MARE, NR.9, JUDEȚ NEAMȚ,
ROMAN, 611038, NEAMȚ,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08285
16/11/2022
LA VIE SRL, STR. VALEA
NUCETULUI, NR 23, JUDEȚ
PRAHOVA, URLATI, 106300,
PRAHOVA, ROMANIA

Lady Dracula

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

CROSTA GUSTURI
BINE - CRESCUTE
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 08.01.01; 08.01.03; 08.01.07;
08.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 19.01.11
(591) Culori revendicate:maro (Pantone
4625C), portocaliu (Pantone 150C,
715C), gri, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, branza, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
specialităţi gastronomice şi preparate după
reţete tradiţionale româneşti din: carne, peşte,
păsări şi vânat, gustări pe bază de brânză,
băuturi pe bază de produse lactate.
30. Pâine, produse de patiserie și produse de
cofetărie, glazuri comestibile, aluaturi împletite
prăjite, biscuiți umpluți cu brânză, blat de pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, blaturi
de pizza congelate, brioșe, chifle umplute,
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată,
clătite, clătite americane, clătite sărate, covrigei,
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crusta de pizza, paste făinoase umplute,
pizza, pizza congelată, pizza conservată, pizza
fără gluten, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza refrigerată, pizza împăturită (calzone),
pâine cu umplutură, pătrățele cu ovăz, pizze
negătite, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte
cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește,
plăcinte cu vânat, plăcinte dulci sau sărate,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie conținând legume și pește, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie din legume și carne, produse pentru
gustări preparate din pesmet, quiche (preparat
culinar franțuzesc), quiche (tarte sărate), ramen
(fel de mâncare japonez pe bază de tăiței),
ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de primăvară, rulouri
de pâine umplute, salate de paste, salată de
macaroane, salată de orez, sandvișuri, snackuri preparate din făină de cartofi, snacksuri din
grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust de
brânză, spaghetti și chiftele, sushi, tartă de orez,
tortillas, tăiței prăjiți cu legume (japchae), tăiței
ramen, turte din orez, turte din orez învelite
în ciocolată, vafe congelate, wonton, cafea,
ceaiuri, cacao și inlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
aluat din biscuiți graham pentru tarte, aluat
pentru biscotti, aluaturi împletite prăjite, amestec
kheer (budincă de orez), amestecuri de ciocolată
caldă, produse de cofetărie pe bază de arahide,
arome pe bază de ciocolată, batoane de nuga
învelite în ciocolată, batoane din aluat prăjit
(youtiao), bezele, biscuiți cu gust de brânză,
biscuiți crackers, biscuiți crocanți, biscuiți de
graham, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, biscuiți sărați condimentați, bomboane
cu ciocolată aerată, ciocolată cu alcool,
ciocolată cu hrean japonez, gogoși, ciocolată cu
lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile

pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu mușii, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate, (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), deserturi cu înghețată, drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri sub
formă de cremă spumă, dulciuri sub formă de
spume, dulciuri înghețate, dulciuri de inghețată
cu iaurt, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan
(produse de cofetărie), fondue din ciocolată,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe trase
în ciocolată, fulgi, fulgi de patiserie de unt
de arahide, garnituri de ciocolată, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
gheață pentru produse de cofetărie, glazură
de ciocolată, glazură din bezele, gofre de
ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, halva, hârtie comestibilă,
hârtie de orez comestibilă, iepurași de ciocolată,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, jeleuri de fructe cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
migdale acoperite de ciocolată, măr pane,
înghețate și dulciuri, înghețată vegană, torturi
de inghețată, inghețată cu fructe, înghețată din
lapte, sosuri pentru înghețată, amestecuri de
inghețată, batoane de inghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
infuzată cu alcool, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori de ciocolată, pâine, napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, orez sub formă de cremă,
pandișpanuri japoneze (kasutera), panettone
(cozonac italian), pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
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 caramel, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie congelate,
prăjituri pe baza de înghețată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-gashi),
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prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
în formă lichidă, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), amestecuri pentru
prăjituri, baclava, batoane de prăjitură, biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți conținând
ingrediente cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
aromă ha fructe- biscuiți cu fructe: biscuiți cu
alazura de ciocolat, biscuiți cu glazură, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum
uman, biscuiți de turtă dulce, biscuiți dulci
pentru consum uman, biscuiți pe jumătate înveliți
în ciocolată, biscuiți pentru brânză, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
biscuiți pentru consum uman, preparați din malț,
biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți înveliți în
ciocolată, brioșe (muffins), budinci de crăciun,
chifle cu cremă, churros, conuri pentru înghețată,
comete pentru înghețată, covrigi cu glazură de
ciocolată, covrigi glazurați cu ciocolată, coșulețe
din foietaj pentru umplere cu diverse garnituri,
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-auvent), creme bavareze, creme de zahăr ars,
cremșnituri, deserturi preparate (produse de
patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, foi de patiserie congelate, foi

de plăcintă, fursecuri, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, fursecuri cu glazură de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, gogoși cu gaură în mijloc, gustări
de tip tort de fructe, madlene, mieji de nucă și
alți mieji trași în zahăr caramelizat, napolitane,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, înveliș pentru rulouri de primăvară,
napolitane rulou (biscuiți), napolitane învelite în
ciocolată, pandișpan copt pe aburi (fagao), paste
de ciocolată, pateuri (patiserie), pateuri (produse
de patiserie), patiserie, pesmeciori (prăjituri),
pișcoturi, pișcoturi (prăjituri), plăcinte cu afine,
pâtes en croute, plăcinte cu mere, plumchecuri,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu cremă, plăcinte
cu dovleac, plăcinte cu răvaș, plăcinte fără
carne, prăjitură cu migdale, prăjiturele, prăjiturele
din aluat prăjit, prăjiturele tip acadea, prăjituri
caramelizate din orez expandat, prăjituri cu blat
pufos congelate, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu căpșuni, prăjitură de
malț, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură din melasă,
prăjiturăpentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu
migdale, prăjituri din aluat prăjit (karintoh),
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz
pentru consum uman, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri
înghețate, prăjiturici uscate (patiserie), produse
de patiserie, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie congelate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie cu umpluturi de fructe,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie vieneză,
profiteroluri, rulouri (produse de patiserie),
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
sachima, savarine, scoici de aluat pentru
tarte, scoici de patiserie, scoici de patiserie
pentru monaka, sufleuri, tarte, tarte cu cremă
englezească custard, tarte cu melasă, tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate,
torturi, torturi cu cremă, torturi pentru ocazii
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speciale, torturi vegane, turtă dulce, turtă dulce
olandeză (taai taai), vafe din ciocolată, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse pe bază de ciocolată,
trufe cu rom (produse de cofetărie), rulouri cu
scorțișoară, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), sosuri de
ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
trufe (produse de cofetărie), trufe de ciocolată,
turte indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, via (cremă englezească
custard), zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, chipsuri de
ciocolată, decorațiuni din bomboane pentru
prăjituri, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,
fondante (cofetărie), glazură dulce, glazură de
prăjituri, glazuri dulci, glazuri cu aromă de
ciocolată, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, glazuri lucioase, glazură
pentru produse de cofetărie, pastă de fondant,
pastă de zahăr, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, umpluturi pe bază de cafea,
umpluturi pe bază de ciocolată, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte, gogoși cu brânză proaspătă de vaci.
31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
fructe şi legume proaspete, boabe şi seminţe
crude şi neprelucrate, malţ., plante şi
flori naturale, animale vii, alimente pentru
animale, amestecuri de fructe (proaspete),
nuci neprocesate, zarzavaturi proaspete, salată
verde, ciuperci proaspete, trufe proaspete,
ierburi de grădină proaspete, fructe cu coaja
lemnoasă proaspete.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi nonalcoolice din fructe uscate, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice

aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, ape
de masă, suc de roșii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
băuturi sportive bogate în protein, siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
suc concentrat de fructe, punci de fructe,
nealcoolic, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
șerbeturi din fructe (băuturi), suc de fructe
concentrat, sucuri de fructe gazoase, amestec
de sucuri de fructe, suc concentrat de fructe
(nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
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nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool,
must de struguri, suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, bere si produse
de bere, ape, sucuri, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de legume, apa plata, apa carbogazoasa,
apa minerala, apa potabila, apa (băuturi), apă
îmbuteliata, apă minerala carbogazoasa, apa
gazoasa (carbonatata), apa cu arome, apa de
masa, apă gazoasa (sifon), apă de izvor, apa
potabila distilata, apă potabilă purificata, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi funcţionale
pe baza de apă, apă tonică(băuturi care nu
sunt pentru uz medicinal), băuturi nealcoolice din
malţ, băuturi nealcoolice fara malţ (altele decât
cele de uz medical), băuturi nealcoolice care
conţin sucuri de fructe, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi nealcoolice cu
suc de legume, siropuri si alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
cu aroma de bere, băuturi nealcoolice cu
aroma de ceai, băuturi nealcoolice pe baza
de miere, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, sorbeturi (băuturi), băuturi din legume,
ape minerale (băuturi), băuturi carbonatate
îngheţate, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
care conţin vitamine, băuturi îmbogăţite cu
nutrimente, şerbeturi din fructe (băuturi),
pastile pentru băuturi gazoase, siropuri pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, extracte
pentru prepararea băuturilor nealcoolice, esenţe
pentru fabricarea băuturilor, (băuturi din fructe,
fără alcool), băuturi nealcoolice pe baza de
fructe, băuturi nealcoolice constând dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
răcoritoare pe baza de fructe cu aroma de
ceai, băuturi pe baza de apă care conţin
extracte de ceai, apa tonica, apa minerala
aromatizată, băuturi nealcoolice cu suc de
struguri, apa îmbogatită cu minerale (băuturi),
apa carbogazoasa îmbogaţită cu vitamine
(băuturi), apa îmbogăţit nutritiv.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare diverse, mai ales cele din clasele
29, 30, 31, 32 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu diverse produse
de panificatie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu diverse produse de panificatie,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor

prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
rețea informatică globală, servicii de comenzi
online, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, 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 în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de
alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare
diverse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare diverse,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
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
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cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, organizarea de târguri comerciale,
organizare de târguri în scopuri comerciale,
promovare de târguri în scop comercial,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată, organizare de
târguri cu scop comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, organizare de
târguri comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
categoria produse de panificatie, cofetarie si
patiserie proaspete si/sau preparate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de produse alimentare, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, prezentare de produse, organizare
de prezentări comerciale, prezentare de bunuri
si servicii, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de prezentări în scop
comercial, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea produselor de panificatie, cofetarie si
patiserie.
36. Administrare
de
bunuri
imobiliare,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, alocare de bunuri, emitere
de cupoane de reducere, gestionare de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închiriere
de spații comerciale, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închirieri de

spații comerciale, managementul proprietăților
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de gestiune imobiliară
pentru construcții comerciale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
furnizare de alimente și băuturi, servicii oferite
de brutarii, plăcintării, patiserii, servicii oferite
de cofetărie și gelaterie, servicii oferite de
baruri, serfvicii oferite de baruri de cocktailuri,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, decorare de
alimente, decorare de torturi, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi dintro rulotă mobilă, furnizare de gogoși, ciocolata,
clătite, deserturi, pateuri, biscuiți, prăjituri, si
inghețată dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii oferite de localuri tip snackbar,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete (mâncare și
băutură), organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
sculptură culinară, servicii de catering, servicii
de cofetărie, patiserie, brutarie, servicii de
ceainărie, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de cocktailuri, servicii
de cantină, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de gătit, servicii de
local public, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi),
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
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rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocktailuri, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi în gogoșării, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, servire
de alimente și băuturi în restaurante, baruri,
cofetarii, patiserii, servicii oferite de snack-baruri,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații cu privire la servicii de bar, furnizare
de informații din domeniul culinar printr-un site
web, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizarea de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de consultanță
cu privire la alimente, servicii de consultanță
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanță cu privire la tehnici de coacere,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de critică gastronomică
(furnizare de informații cu privire la mâncare și
băutură), servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08287
16/11/2022
LINOGAL SRL, STR.
TURTURELELOR, NR.1, BL B13,
AP. 15, JUDET GALATI, GALATI,
800445, GALAȚI, ROMANIA

Linomag

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului

electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08288
16/11/2022
SC ANNA BM SRL, STR. SAMUEL
BRUKENTHAL, NR. 6C, JUDET
SIBIU, AVRIG, SIBIU, ROMANIA

ABC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
35. Publicitate, marketing, promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul online și offline a
dulcețurilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online și offline a produselor tip conservă, servicii
de vânzare cu amănuntul online și offline a
alimentelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online și offline a băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul online și offline a
băuturilor non-alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul online și offline a ciocolatei de casă,
servicii de vânzare cu amănuntul online și offline
a produselor textile, servicii de vânzare cu
amănuntul online și offline a cutiilor/coșurilor
cadou cu produse alimentare, dulciuri, băuturi
alcoolice și non-alcoolice, produse textile.
41. Organizare de evenimente indoor și outdoor,
divertisment, organizare tabere de vacanță,
planificarea de petreceri, furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informa ̧tii cu
privire la activită ̧tile recrea ̧tionale, organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea si̧
sus ̧tinerea de ateliere (instruire).
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, preparare
de mâncăruri, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante

de delicatese, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri cu
narghilea, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de cluburi
de băut private, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
și bar, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, închiriere temporară de camere,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru vacanțe, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de închiriere de camere, închirieri de
spații de cazare temporară, evaluare locuri
de cazare pe timp de vacanță, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, furnizarea de informații
cu privire la hoteluri, rezervare de camere
de hotel pentru călători, rezervare de cazare
la hotel, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, rezervare de locuri
de cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), furnizare de spații și materiale
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pentru târguri și expoziții, închiriere spații pentru
birouri temporare, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizarea de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08290
16/11/2022
WIREN ENERGY EFFICIENCY
SRL, STR. CORNELIU COPOSU,
NR. 24 C, JUDETUL ARAD, ARAD,
310003, ARAD, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08289
16/11/2022
INSTITUTUL DE CERCETARI
SI PRODUCTIE PENTRU
APICULTURA BUCURESTI, BD.
FICUSULUI NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

PROPOSEPT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar.
───────

energie Verde
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
361C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08292
16/11/2022
KARINA-ELENA POCOL, BLD.
CAROL I NR.5, BL.TC, SC.A, ET.4,
AP.1, JUDETUL IASI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
CĂTĂLIN-FLORIN POCOL, PSJ.
BANU NR. 8, BL. 8, ET. 1, AP.
3, JUDETUL IASI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08293
16/11/2022
NICOLA ANDREEA ELENA, BLD.
DACIA, NR. 30, BL.120, SC. 2,
AP. 5, JUDETUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

Glow Beauty Studio

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de înfrumusețare pentru persoane și
animale, servicii de coafură, servicii oferite de
saloane de înfrumusețare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08294
16/11/2022
KAWA PROGRESSIVE SRL, STR.
VIESPARILOR NR.12, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020643, ROMANIA

MILK COFFEE SHOP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică
───────

BIO VALEPUTNA
mountain retreat
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 05.11.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, închiriere de corturi,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii oferite de un restaurant, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii
de catering, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08295
16/11/2022
BIANCA SHARMA, STR. GEORGE
VALENTIN BIBESCU NR.39-43,
ETAJ 1, AP.4, JUD.CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA
VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE PFA, STR. PORII
NR.152 SC.III AP.96, JUD. CLUJ,
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

all about jobs.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate:verde, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate pentru recrutare de personal,
publicitate în vederea recrutării de personal,
managementul
afacerilor,
administrarea
afacerilor, lucrări de birou, redistribuire de
personal, plasare de personal, închirierea
(leasing)
de
personal,
recrutare
de
personal, planificarea ocupării personalului,
managementul resurselor de personal, furnizare
de personal administrativ, recrutare de
personal executiv, plasare de personal
temporar, desemnare de personal temporar,
plasare de personal permanent, recrutare
de personal permanent, evaluarea cerințelor
privind personalul, consultanță privind plasarea
personalului, teste de personalitate în scopuri de
selectare de personal, selectare de personal de

conducere, consultanță în materie de personal,
recrutare de personal tehnic temporar, selecție
de personal, consultanta privind recrutarea
de personal, recrutare de personal de zbor,
asistenta in gestiune de personal, consultanta in
gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, testare psihometrică pentru
selectarea personalului, servicii de evidență
a personalului, selectarea personalului prin
teste psihologice, consultanță profesională
privind administrarea personalului, recrutare
de personal pentru asistență administrativă,
administrare de personal în scopuri publicitare,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, furnizare de personal în domeniul
vânzărilor, management de personal din
domeniul vânzărilor, recrutare de personal
pentru domeniul informatic, management
de personal din domeniul marketingului,
consultanță în domeniul recrutării de personal,
recrutare de personal pentru linii aeriene,
recrutare de personal pe perioadă determinată,
servicii administrative privind relocarea de
personal, consultanță pentru probleme legale de
personal, servicii de consultanță privind plasarea
personalului, furnizare de informații privind
recrutarea personalului, servicii profesionale de
recrutare a personalului, întreținere de registre
de personal (pentru terți), servicii de intermedire
de recrutare de personal, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, servicii
de angajare de personal pentru secretariat,
servicii de intervievare (pentru recrutare de
personal), plasare de personal în domeniul
design-ului, recrutare de personal la sol pentru
aeroporturi, furnizare de personal temporar
pentru asistență administrativă, servicii de
recrutare, selectare, plasare a personalului
de conducere, organizarea si managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului,
agentie de angajare a personalului în secretariat,
servicii de management de personal angajat în
publicitate, recrutare de personal de conducere
la nivel superior, servicii de căutare și angajare
de personal de conducere, servicii de agenție
de personal în sectorul industriei electronice,
servicii ale agențiilor de plasare pentru personal
de birou, servicii de recrutare pentru personal
de asistență la birou, servicii de consiliere
în materie de remunerare a personalului,
servicii de consultanță și consiliere referitoare
la administrarea personalului, furnizare de
personal de vânzări remunerat pe bază de
comision, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, servicii
de plasare a forței de muncă pentru asistenți
personali, servicii de recrutare de personal
în domeniul vânzărilor și al marketingului,
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consultanță în managementului și organizarea
afacerilor, în domeniul administrării de personal,
servicii de agenție de
ocupare a forței de muncă pentru personal
bilingv, servicii ale agențiilor de plasare a
forței de muncă pentru personalul medical,
paramedical, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor și
personalului de conducere, consultanță
în materie de ocupare a forței de munca și
administrarea de personal, servicii de recrutare
a personalului și agenții de ocupare a forței de
muncă, servicii de agenții de ocupare a fortei
de munca pentru personalul care ocupa posturi
generale administrative, servicii de consultanta
in materie de angajare de forță de muncă privind
personalul care prelucrează date, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă pentru
plasarea personalului medical și de îngrijire,
servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă pentru furnizare de personal pentru
administrarea caselor de prezentare, furnizare
de servicii on-line de plasare a forței de
muncă și anume corelarea cv-urilor și listelor
cu locuri de muncă printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea de informații online
în domeniul angajărilor, recrutării, resurselor
umane, listelor cu locuri de muncă vacante și
cv-urilor, difuzarea publicităţii pe internet pentru
terți, furnizarea unui site web interactiv care
facilitează pregătirea cv-urilor și analiza cvurilor, furnizarea de informații online comerciale
în domeniile recrutării, angajărilor, carierelor,
resurselor umane și listelor cu locuri de muncă
vacante, cv-urilor și resurselor umane, furnizarea
de
baze de date interactive online cu informații
comerciale în domeniile recrutării, angajărilor,
carierelor, resurselor umane și listelor cu locuri
de muncă vacante, cv-urilor și resurselor
umane, furnizarea unui site web cu informații
comerciale în domeniile recrutării, angajărilor,
carierelor, resurselor umane și listelor cu locuri
de muncă vacante, cv-urilor și resurselor
umane, anunţuri cu locuri de muncă, consiliere
privind căutarea unui loc de muncă, informaţii
asupra cererilor de locuri de muncă, ordonare,
selectare şi clasificare a cv solicitanţilor de locuri
de muncă, evidența interviurilor, gestionarea
locurilor de muncă, ofertelor și solicitărilor
în acest domeniu și a personalului care
se ocupă de aceasta, compilare de date
în baze de date computerizate, asistenţă în
afaceri, management și servicii administrative,
prelucrare de date.
41. Instruire de personal, coaching personal
(formare), cursuri de dezvoltare personală,
servicii de formare de personal, servicii

de
pregătire
a
personalului,
servicii
educaționale pentru personalul de conducere,
educație, cursuri prin corespondență, instruire,
organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de congrese,
pregătirea și organizarea de seminarii,
examinare (probe) pedagogice, organizare
și coordonare de ateliere de pregătire
profesională, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, consiliere în materie de educaţie
sau de orientare profesională, asistenţă privind
consilierea în carieră și îndrumarea în carieră.,
instruire de personal.
42. Construirea unei platforme de internet
pentru intermediere și recrutare de personal,
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje în domeniul
intermedierii și recrutării de personal, servicii în
domeniul calculatoarelor, si anume, furnizarea
unui motor de căutare pentru obţinerea de liste
cu locuri de muncă, postări de cv-uri şi alte
informaţii despre locuri de muncă prin internet,
servicii de prezentare și reţele pentru personal,
software ca un serviciu (saas) cu software pentru
găsirea de angajați noi prin intermediul rețelelor
de angajați, servicii software ca un serviciu
(saas) care oferă
software pentru evaluarea aptitudinilor în materie
de recrutare, angajare, cariere, resurse și liste
cu locuri de muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor,
marketing, consultanță în afaceri, administrație
comercială, rețele legate de cariere, personal
profesional, dezvoltarea carierei și platforme
social media, servicii informatice şi anume
furnizarea unui motor de căutare pentru
obținerea de liste cu locuri de muncă, postări
de cv-uri şi alte informaţii despre căutarea
de locuri de muncă prin internet, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
destinat utilizării în domeniile resurselor umane,
angajării și recrutării, servicii în domeniul
calculatoarelor, şi anume, furnizarea de motoare
de căutare pentru obţinerea datelor în reţelele
globale de calculatoare, servicii informatice, şi
anume furnizarea de motoare de căutare pentru
obţinerea de date din baze de date în domeniile
angajării, recrutării de personal, carierelor şi
resurselor de locuri de muncă, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru gestionarea, administrarea, urmărirea,
monitorizarea, automatizarea și evaluarea
proceselor de angajare și recrutare, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru
evaluarea aptitudinilor în materie de recrutare,
angajare, cariere, resurse și liste cu locuri de
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muncă, cv-uri, dezvoltarea afacerilor, marketing,
consultanță în afaceri, administrație comercială,
rețele legate de cariere, personal profesional,
dezvoltarea carierei și
platforme social media.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(300)
(511)

M 2022 08296
16/11/2022
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

K-TEK
Prioritate invocată:
87779/18-10-2022/JM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite
───────

(540)

M 2022 08297
16/11/2022
S.C. MONEY SHOP CONSULT
SRL, STR. LUNII NR. 18, BLOC
L9, SCARA 1 ET. 4, AP.10, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

DreamChairs
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, postarea de afișe publicitare, consultanță
în managementul afacerilor, publicitate directă
prin poștă, studii de marketing, cercetare de
marketing, publicitare exterioară, publicare de
texte publicitare, publicitate radio, promovarea
vânzărilor pentru terți, marketing cu public țintă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08298
16/11/2022
BREALAB SRL, SAT IOD NR.
535/A, JUD. MURES, COM.
RASTOLITA, MUREȘ, ROMANIA

BREALAB

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(300)
(511)

M 2022 08299
16/11/2022
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08300
16/11/2022
GANDUL MEDIA NETWORK SRL,
SOS FABRICA DE GLUCOZA
NR 21, PARTER, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020331, ROMANIA

D-KODE
Prioritate invocată:
087778/18-10-2022/JM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite
───────

GALA MARI
SPORTIVI PROSPORT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fdcc53, HEX #ca9525), maro (HEX
#834d1e, HEX #b6822c)), rosu (HEX
#de1118), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#110b0d)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care conțin
înregistrări muzicale descărcabile, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme
video, fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
digitale (podcast), grafică digitală (software
descărcabil), înregistrări audio, înregistrări
multimedia, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, înregistrări video descărcabile,
materiale video muzicale pre-înregistrate, medii
descărcabile, podcast-uri descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat
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descărcabile, transmisii video descărcabile,
videoclipuri din filme pre-înregistrate.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, bannere din hârtie, cataloage,
fluturași publicitari, reviste (publicații periodice),
ziare, broșuri, fotografii
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio
și de televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, creare de
texte publicitare și în scop promoțional, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,

pregătire și prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet, închiriere de orice tip de materiale
publicitare sau de prezentare comercială, servicii
publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, publicitate și marketing,
informații de marketing, marketing pe internet,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, publicitate
online, publicitate și reclamă
38. Difuzare de programe prin internet, servicii
de difuzare pe pagini web, difuzare de programe
video și audio prin internet, difuzare de
material audio și video pe internet, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmisie de podcasturi,
transmisie de informații online, furnizarea de
forumuri online, furnizarea accesului la conținut
multimedia online, furnizare de camere de chat
online pentru rețelele sociale
41. Servicii de divertisment, divertisment pe
internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de
texte, publicare online de ziare electronice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producție de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, concursuri
televizate, organizarea de concursuri în
domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe
televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08301
16/11/2022
NICOLAE-MARIUS BEJENARU,
STR. POET PANAIT CERNA, NR.
11, BL. E8, AP. 21, JUDETUL
CONSTANTA, CERNAVODĂ,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

La Măgaru Tăvălit

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
furnizare de cazare temporară, închirieri de
spații de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare
de cazare temporară în pensiuni, servicii
oferite de pensiuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, organizare
de recepții pentru nunți (spații), oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare estinată
consumului imediat, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08302
16/11/2022
ALIN-GABRIEL MATEI, STR.
DR. CAROL DAVILA, NR. 2A,
BL. EC, SC. A, ET. 3, AP. 29,
JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

ALIN GABRIEL MATEI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii oferite de un artist, divertisment,
divertisment muzical, spectacole muzicale,
spectacole muzicale live, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, concerte, reprezentaţii
muzicale şi video, servicii de divertisment
furnizate de soliști, reprezentații muzicale în
direct, reprezentații de muzică live, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08303
16/11/2022
DE SILVA INTERMED SRL,
STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR.44 A, CORP C2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08304
16/11/2022
SPINEX MEDPHARM SRL, 81,
JUDETUL BIHOR, GEPIU, BIHOR,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

PlusFarma.ro Un PLUS
de sănătate în viața ta!
(531)

Casa del Mar
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 06.07.25
(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru ,
portocaliu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construirea
de
zone
rezidențiale,
construcție de proprietăți rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale, planificare și proiectare de
ansambluri
rezidențiale,
servicii
pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.13.25
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu
scop publicitar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, cosmetice, articole de
parfumerie si odorizante, farduri, săpunuri și
geluri, preparate pentru baie, deodorante si
antiperspirante, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru
igiena orală, preparate și tratamente pentru
păr, produse pentru epilare și bărbierit, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare
și odorizante, detergenți, săpun, dezinfectanți,
geluri pentru curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare
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si preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
si articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
exerciții fizice, dispozitive pentru protecția
auzului, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, instrumente ajutătoare pentru sex,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
protetica si implanturi artificiale, instrumente
ajutătoare ortopedice și pentru mobilitate, şi părți
și accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu port-bebe-uri, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cărucioare
pentru copii, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu batiste, șervetele și prosoape,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
suplimente alimentare și remedii farmaceutice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
preparate pentru igiena orală, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipament

pentru exerciții fizice, aparate de masaj,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive contraceptive,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de imagistică medicala,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
materiale și produse pentru sutură și închiderea
rănilor, echipament stomatologic, măști și
echipament pentru respirație artificială, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
organe artificiale și implanturi, dispozitive
auditive, proteze dentare, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, dispozitive pentru mobilitate, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu deodorante wc, deodorante
pentru automobile, geluri antibacteriene,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptice, alcool medicinal, antiseptice,
bactericizi, dezinfectante, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, loțiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu măști de protecție, mănuși de protecție și
viziere., servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu jocuri, jucării, ochelari,
ochelari de soare, ustensile cosmetice și de
toaletă, articole de baie, perii de păr, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
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acoperirea capului, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
seringi medicale, pipete de uz medical, materiale
și produse pentru sutură și închiderea rănilor,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, instrumente de testare
pentru diagnosticare medicală, instrumente
farmaceutice, instrumente manuale medicale,
măști
și
echipament
pentru
respirație
artificială, nebulizatoare, plasturi, electrozi, tifon,
comprese, geluri de uz medical, produse de
hărtie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire la
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de artă corporală, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de îngrijire a
animalelor, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, servicii de
informare cu privire la industria farmaceutică
veterinară, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
servicii de consiliere medicală în materie
de dietă, servicii de crioterapie, servicii de
meditație, servicii de terapie, servicii prestate
de dieteticieni, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de terapie cu ventuze, terapie cu unde de
șoc, servicii de centre de sănătate (ambulatorii),

asistență medicală la domiciliu, consiliere în
materie de sănătate, consiliere cu privire la diete
și nutriție, chiropractică, centre rezidențiale de
asistență medicală, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere genetică,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie de
îngrijire a sănătății, controale medicale, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizare de
informații despre consiliere în domeniul dieteticii
și alimentației, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, masaj, reabilitare
fizică, monitorizarea pacienților, servicii de
acupunctură, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
oferite de sanatoriu, servicii clinice homeopatice,
recomandări în materie de alergii, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea de
rapoarte medicale (servicii medicale), consiliere
medicală, consultanță și servicii de informații
oferite pe internet, referitoare la produse
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații despre produse biofarmaceutice,
furnizare de informații referitoare la medicină,
preparare și dozare de medicamente,
prepararea de rețete de către farmaciști, servicii
de informații despre prepararea și dozarea
de medicații, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, consiliere farmaceutică,
servicii farmaceutice.
───────
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BETTER MUSIC DISTRIBUTION
SRL, STR. SECI NR. 40, BIROUL
2, JUDETUL GORJ, BĂLEȘTI,
217045, GORJ, ROMANIA
OPREA I.PATRICIA DIANACABINET INDIVIDUAL MĂRCI
PRODUSE ȘI SERVICII,DESENE
ȘI MODELE INDUSTRIALE,
STR. DIMITRIE GUSTI, NR.4-6,
CORP 1, AP.3A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400677, CLUJ,
ROMANIA

BM BETTER MUSIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment, amuzament și
recreația persoanelor, distribuția de muzică,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
producţia de muzică, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, realizarea,
organizarea, coordonarea şi susţinerea de
concerte, organizarea și desfășurarea de
evenimente de divertisment, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), managementul artistic
al locurilor amenajate pentru muzică și

divertisment, producere de concerte muzicale
și spectacole, susţinerea de concerte,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, cântăreți și muzicieni, divertisment
de tipul concertelor, concerte de muzică
în direct, concerte în direct susținute de
formații muzicale, prezentarea prestaţiilor live,
prezentarea prestaţiilor muzicale live, prezentare
de concerte, concerte muzicale pentru radio
și televiziune, prezentarea spectacolelor de
varietate, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, servicii de
studiouri de înregistrare, distribuție de filme,
furnizarea de filme, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
divertisment radio, divertisment de televiziune,
compunerea de melodii, servicii de compoziţie
muzicală, servicii de orchestră, rezervarea
locurilor pentru concerte și spectacole, rezervare
de bilete la concerte, servicii de agenţie de
bilete (divertisment), închirierea echipamentelor
audio, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de studiouri de film,
regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, regizarea de
spectacole, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, microfilmare, dublări, servicii
de karaoke, servicii de discoteci, cluburi
și localuri de noapte (divertisment), servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, organizarea de competiţii
(divertisment), producţia de programe radio şi
de televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
închiriere de săli de concerte, închirierea
de decoruri pentru spectacole sau scenă,
închirierea de înregistrări sonore, închirierea
aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video / închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, fotografie,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, educaţie, educație muzicală,
furnizarea de instruire, activităţi sportive şi
culturale, prezentarea operelor de artă vizuale,
literare sau muzicale publicului, în scop cultural
sau educational.
───────
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S.C. ROZI PRĂJITURI
PERSONALIZATE S.R.L., STR.
TUDOR ȘTEFAN, NR. 24, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011657,
ROMANIA

La Bijou Roumaine

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, trufe (produse
de cofetărie), chifle cu gem, cozonaci, cornuri,
flan, aperitive sărate pe bază de faină, baghete
umplute, chifle umplute, produse de patiserie
aromate, pâine, pâine proaspătă, pâine prăjită,
pâine integrală, pâine multicereale, chifle moi
(pâine), pâine crocantă, baghete, batoane de
pâine, brioșe, grisine groase, pâine cu conținut
scăzut de sare, pâine cu umplutură, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine nefermentată,
pâine pita, pâine semicoaptă, pâine sub formă
de bastoane, pâine umplută cu fructe, pâine
și chifle, pâini cu fructe, pâine prăjită (biscuiți),
bezele, brioșe cu fructe, dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, pateuri cu ciocolată,
panettone (cozonac italian), produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
biscuiți, biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazura
de ciocolată, biscuiți cu glazură, biscuiți de
ciocolată, biscuiţi umpluţi, biscuiți petit-beurre,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți înveliți în
ciocolată, brioșe (muffins), clătite, cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), coșulețe din foietaj
pentru umplere cu diverse garnituri, coșulețe
din foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-auvent), cremșnituri, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, foi de plăcintă, fursecuri,
gogoși cu gaură în mijloc, madlene, napolitane,
pateuri (patiserie), pateuri (produse de patiserie),
patiserie, pișcoturi, pișcoturi (prăjituri), plăcinte,
prăjiturele, prăjituri cu brânză, prăjiturici uscate
(patiserie), pricomigdale (patiserie), produse de
cofetărie pe bază de făină, produse de patiserie,
produse de patiserie conținând creme, produse

de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie proaspete,
profiteroluri, savarine, tarte, tarte sărate sau
dulci, turtă dulce, torturi vegane.
───────

