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Cereri Mărci publicate în 06/02/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 00462 30/01/2023 MISTER BARBER SRL Purple Lands pill for the soul

3 M 2023 00683 30/01/2023 SMART BAR SOLUTIONS SRL KOKOON

4 M 2023 00684 30/01/2023 MACOVEI-VLĂSCEANU DAN-
ALEXANDRU

RIGANI

5 M 2023 00685 30/01/2023 LE GRAND ART HUB S.R.L. Le Grand

6 M 2023 00686 30/01/2023 SORIA S.R.L. GREENNATURAL

7 M 2023 00687 30/01/2023 S.C. GFS SECURITY GUARD
S.R.L.

GFS SECURITY GUARD

8 M 2023 00688 30/01/2023 S.C. 5 AM MASTER MIND
S.R.L.

5AM CLUB

9 M 2023 00689 30/01/2023 EKOMAX INTERNATIONAL SRL Green Nature EcoLine

10 M 2023 00690 30/01/2023 SORIA S.R.L. NatLife

11 M 2023 00691 30/01/2023 PIRULA PERFECTA S.R.L. PIRULA PERFECTA

12 M 2023 00692 30/01/2023 SILVIU-DANIEL CĂLDĂRAR Danut din Ardeal

13 M 2023 00694 30/01/2023 KAYLA & DENIS DECO SRL KAYLA & DENIS DECO

14 M 2023 00695 30/01/2023 STEDOR GROUP HOLDING
SRL

LA RUINE

15 M 2023 00696 30/01/2023 EMPIRE PROJECT
MANAGEMENT

THE MAKERS COFFE SHOP

16 M 2023 00697 30/01/2023 NMT OPTIM GUARD SRL NMT OPTIM GUARD

17 M 2023 00698 30/01/2023 PIZZA KA COMPANY SRL Pizza Ka

18 M 2023 00699 30/01/2023 IONUT LAURENTIU VELCU C studio pardoseli profesionale

19 M 2023 00700 30/01/2023 LA NOI JOURNAL SRL

20 M 2023 00701 30/01/2023 FONDUL EMERGENT DE
INVESTITII SA

LONGEVITY CLUB

21 M 2023 00702 30/01/2023 SIPMILK FARM S.R.L. Sipmilk farm

22 M 2023 00704 30/01/2023 RAINBOW COLORFUL IDEAS
SRL

Grija e în natura noastră

23 M 2023 00705 30/01/2023 RAINBOW COLORFUL IDEAS
SRL

Any idea is possible

24 M 2023 00706 30/01/2023 WGS INTERVENTIE SRL WGS INTERVENŢIE

2 M 2023 00538 25/01/2023    B.D.G. IMPORT SRL DI MORA Pizza Artigianale
Preparata con cuore dal 2020
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2023 00707 30/01/2023 AXA BETON SRL AXA Beton

26 M 2023 00708 30/01/2023 DAN-FLORIN TATOIU AdMove

27 M 2023 00712 30/01/2023 DRAGOS MARIAN GRIGORE i-Car

28 M 2023 00714 30/01/2023 C&A COMPANY IMPEX SRL C&A COMPANY IMPEX uniforms
and workwear

29 M 2023 00715 30/01/2023 NEDELCU I RODICA II BOXSPOT

30 M 2023 00716 30/01/2023 SC NIRVANA SRL NIRVANA COSMETICS

31 M 2023 00717 30/01/2023 SC NIRVANA SRL NIRVANA NUTRITION

32 M 2023 00718 30/01/2023 VERDON SOLUTION SRL GRASSMAX

33 M 2023 00719 30/01/2023 SC ROMAKOJA SRL RoMaKoJa K-Beauty cu Jazzie

34 M 2023 00720 30/01/2023 VERDON SOLUTION SRL RAZOMAX

35 M 2023 00721 30/01/2023 APARTAMENTE ESTIVAL ACASĂ DEPARTE DE CASĂ

36 M 2023 00722 30/01/2023 CALINESCU FLORIN ONLIFANZ florin calinescu

37 M 2023 00723 30/01/2023 FLORIN CALINESCU VIDEOCIAT Florin Calinescu

38 M 2023 00724 30/01/2023 MINIŞ WINERY S.R.L. Menessi

39 M 2023 00726 30/01/2023 ZAREA SA ZAREA CEREMONY

40 M 2023 00727 30/01/2023 GEORGE DORIN PETCU kreativ hub

41 M 2023 00728 30/01/2023 ATTO DIGITAL USA SRL ATTO DIGITAL

42 M 2023 00729 30/01/2023 PROF PRINT SRL PROF PRINT FABRICA DE
PUBLICITATE PRODUCTIE
PUBLICITARA

43 M 2023 00730 30/01/2023 STEGARIU F. FLORIN P.F.A. AGROVERSE

44 M 2023 00731 30/01/2023 GEORGE TÎRCĂ Hackerville

45 M 2023 00732 30/01/2023 VICTOR NEGRU R RIMOBEL

46 M 2023 00733 30/01/2023 SC VIKINGPROFIL SRL KORAL S

47 M 2023 00735 30/01/2023 IGOR PRISACARI PRISACARI

48 M 2023 00736 30/01/2023 IT SECURITY SRL IT SECURITY

49 M 2023 00738 30/01/2023 ICCO PARC INDUSTRIAL S.R.L. Industrial Park Brasov

50 M 2023 00739 30/01/2023 LOOPS ENTERTAINMENT
S.R.L.

MINISTERUL MANELELOR

51 M 2023 00740 30/01/2023 GLOBAL RECORDS SRL ANTONIA

52 M 2023 00741 30/01/2023 GLOBAL RECORDS SRL M MINELLI

53 M 2023 00742 30/01/2023 GLOBAL RECORDS SRL DAYANA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
54 M 2023 00743 30/01/2023 GLOBAL RECORDS SRL wrs

55 M 2023 00745 30/01/2023 EDUARD- CONSTANTIN
CIOCOIU

AGD aquarium green design

56 M 2023 00746 30/01/2023 CLAUDIU SUTAN INFLUENSCIENCER

57 M 2023 00747 30/01/2023 SC AVL CONSTRUCT TECH
SRL

MATRI-X

58 M 2023 00748 30/01/2023 CĂTĂLIN-EUGEN MAHU LA MAMA

59 M 2023 00750 30/01/2023 CĂTĂLIN - EUGEN MAHU CA LA MAMA ACASĂ
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(210) M 2023 00462
(151) 30/01/2023
(732) MISTER BARBER SRL, ALEEA

MESERIASILOR NR. 1, BL.
C93, SC. A, AP. 11, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061647, ROMANIA

(540)

Purple Lands pill for the soul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.13.01; 05.03.13

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseții pentru oameni sau animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

TURDA, NR. 125, BL. 3, SC.
1, ET. 8, AP. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, BUCURESTI,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

DI MORA Pizza Artigianale
Preparata con cuore dal 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

30. Pizza, specialități de patiserie, produse
de cofetărie nemedicinale, deserturi preparate
(produse de cofetărie), ciocolată, deserturi
preparate (produse de patiserie), cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, gheață
pentru răcire, sare, mirodenii, arome și
condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
și umpluturi dulci, miere, propolis/clei de
albine, înghețate, iaurturi înghețate (produse
de cofetărie, înghețate) și sorbeturi, cereale
procesate, amidon și produse obținute din
acestea, preparate de coacere și drojdie, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente

(210) M 2023 00538
(151) 25/01/2023
(732) B.D.G. IMPORT SRL, STR.
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și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de cantine, servicii
oferite de ceainării, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de pizzerii, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii ale bistrourilor, servicii
contractuale de alimentație, servicii de cantină,
servicii de ceainărie, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de restaurant și
bar, servicii oferite de rotiserii, servicii oferite de
snack-baruri.

───────

(210) M 2023 00683
(151) 30/01/2023
(732) SMART BAR SOLUTIONS SRL,

ŞOS. ALBA IULIA, NR. 55, SC. C,
ET. 2, AP. 37, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
KOKOON

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

29. Carne afumată, carne tocată, carne
sărată, carne uscată, carne congelată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne proaspătă,
carne conservată, carne friptă, carne afumata,
pârjoale din carne, hamburgeri de carne, carne
de vită, carne pentru cârnați, carne de pasăre,
carne de mânzat, carne de curcan, carne uscată
sfărâmată, extracte din carne, conserve de
carne, carne de rață, pateuri din carne, carne
de pasăre supracongelată, produse din carne
congelată, carne de pui deshidratată, carne
prăjită de pui, ragut (tocăniță cu carne), carne
proaspătă de pasăre, carne de vită preparată,
carne gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui congelată, carne de vită feliată,
produse din carne preparate, carne de curcan
gătită, carne de pui proaspătă, carne de pasăre
congelată, carne de rață gătită, carne de pasăre
gătită, grăsime din carne de vită, carne de pasăre
de curte, bucăți de carne de pui, umplutură
de carne pentru plăcinte, carne de porc, la

conservă, conserve de carne de pasăre, felii de
carne de oaie, concentrat din carne de vacă,
extracte de carne de pasăre, salate cu carne
de pasăre, chiftele din carne de pui, produse
din carne de miel, pastramă din carne de vită,
friptură de carne de porc, cârnați din carne de
pui, hamburgeri din carne de pui, pateuri pe
bază de carne, înlocuitori de carne de pasăre,
gustări pe bază de carne, bulion de carne de
vițel, pateuri din carne de pui (produs tartinabil),
chiftele din carne de vită, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, produse confiate din carne de rață,
roast beef (friptură de carne la cuptor), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care
conțin în principal carne de pui), conserve din
carne de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, înlocuitori de
carne pe bază de legume, extrase aromate
din friptură de carne de vită, carne de vită
sărată și conservată (corned beef), mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, mâncăruri gătite
care conțin în totalitate sau aproape în totalitate
carne de pui, mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc
și tofu (kimchi-jjigae), carne de pește uscată,
pește sărat, pește prelucrat, pește afumat,
pește congelat, pește marinat, pește conservat,
pește gătit, pește uscat, chiftele din pește,
conserve de pește, friptură de pește, mâncăruri
din pește, pateuri de pește, file de pește,
cârnați de pește, extracte de peste, pește la
borcan, pește gătit și congelat, pește (conservat)
(în conserve), alimente refrigerate din pește,
produse alimentare din pește, icre de pește,
preparate, icre de pește procesate, pește fiert și
uscat, mâncăruri pe bază de pește, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, pește în
ulei de măsline, produse din pește la borcan,
fileuri de pește la grătar, produse congelate pe
bază de pește, produse din pește preparate,
pentru consum uman, produs tartinabil pe bază
de pește, produs tartinabil pe bază de pește
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afumat, uleiuri comestibile obținute din pește
(cu excepția uleiului de ficat de cod), carne de
vânat, cine preambalate constând în principal din
vânat, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate, uleiuri
pentru gătit, uleiuri comestibile pentru glazurarea
alimentelor, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri cu mirodenii, uleiuri de
uz alimentar, uleiuri solidificate pentru alimente,
uleiuri de origine animală de uz alimentar,
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
pastă de ardei conservată, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, caltaboş cu sânge/
cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bullion, concentrate de fiertură/concentrate de
bullion, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, unt de cacao alimentar,
compoturi, lapte condensat, chiftele din brânză
de vaci, smântână (produse lactate), crochete,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, nuci condimentate,
legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de
fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă
de fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conserve, usturoi conservat,
gelatină alimentară, castraveciori, nu proaspeţi,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, crevurşti pentru hot dog, humus,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, lapte
de iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, lapte, băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte,
produse din lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake), fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, midii,
nu vii, lichior de ouă non-alcoolic, paste de
întins pe pâine pe bază de nuci, nuci, preparate,
lapte de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
alimentar, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat

ca produs alimentar, păsări de curte, nu vii,
pastă de fructe presate, lapte acru, stafide,
cheag, lapte de orez, lapte de orez pentru
uz culinar, lapte fermentat gătit, varză murată,
seminţe, preparate, preparate pentru supă, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru
gătit, pastă de tomate, sucuri vegetale pentru
gătit, salate vegetale, spume vegetale, pastă
vegetală de dovlecel, cremă pe bază de legume,
legume, conservate, legume, gătite, legume,
uscate, legume, la conserve, zer, albuş de
ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe
pentru gătit, creme tartinabile pe bază de
legume, branză quark, brânză cottage, băuturi
pe bază de acid lactic, dulcețuri, sosuri de
brânză, sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de
lactate, brânză sub formă de sosuri de înmuiat,
roșii conservate, leguminoase conservate,
căpșuni conservate, soia conservată,
anghinare, conservate, ciuperci conservate,
trufe conservate, legume conservate, cârnați
conservați, cartofi, conservați, prune conservate,
măsline conservate, mazăre conservată, fructe
conservate, ardei conservati, conserve și
murături, supe la conservă, conserve de fasole,
conserve cu legume, legume în conservă, fasole
în conservă, conserve de fructe, conserve din
pește, pește în conservă, roșii în conservă,
spanac la conservă, fructe în conservă, conserve
de legume, porumb dulce (conservat), ardei
iuți conservați, cepe (legume) conservate,
linte (legume) conservată, măsline preparate,
la conservă, legume feliate, la conservă,
fructe feliate, la conservă, carne de porc
conservată, portocale conservate și turtite,
legume conservate (în ulei).
30. Cafea, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea aromată, cafea măcinată, cafea verde,
cafea gata preparată, cafea cu lapte, cafea de
malţ, amestecuri de cafea, băuturi din cafea,
înlocuitori de cafea, esenţă de cafea, cafea cu
ciocolată, arome de cafea, cafea cu gheaţă,
capsule de cafea, doze de cafea, amestecuri
de cafea de malţ cu cafea, cafea preparată
şi băuturi pe bază de cafea, esenţe de cafea
folositeca înlocuitori pentru cafea, amestecuri
de esenţe de cafea şi extracte de cafea,
înlocuitori de cafea (surogate de cafea sau
preparate din plante folosite în loc de cafea),
amestecuri de extracte de cafea de malţ cu
cafea, băuturi pe bază de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, amestecuri de cafea şi malţ,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
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băuturi cu gheaţă pe bază de cafea, cicoare
pentru utilizare ca înlocuitori de cafea, cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru alimente,
înlocuitori de cafea (pe bază de cereale sau
cicoare), băuturi gazoase pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată, băuturi carbogazoase pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de cafea cu conţinut de lapte, preparate
pentru fabricarea de băuturi pe bază de cafea,
cafea prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură, băuturi pe bază de cafea care conţin
îngheţată (affogato), îngheţată, deserturi cu
îngheţată, sosuri pentru îngheţată, amestecuri
de îngheţată, îngheţată cu fructe, îngheţată
de fructe, produse de cofetărie cu îngheţată,
amestecuri pentru prepararea produselor din
îngheţată, produse de cofetărie îngheţate care
conţin îngheţată, produse de îngheţată pe
bază de soia, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat
şi şerbeturi, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din îngheţată, sandvişuri,
sandvişuri cu carne, sandvişuri care conţin
salată, hamburgeri (sandvişuri), produse de
cofetărie şi îngheţate, deserturi preparate
(produse de cofetărie), suc de fructe (produse
de cofetărie), produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie cu umpluturi
lichide de fructe, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, fondante (produse
de cofetărie), şerbeturi (produse de cofetărie),
produse de cofetărie dulci aromate, bezele moi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
din ciocolată, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, sirop de
agave (îndulcitor natural), preparate aromatice
alimentare, făină de orz, mix pentru clătite
sărate, biscuiţi / fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), chifle dulci, cocă de tort/
aluat de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, spume de ciocolată, decoraţiuni din
ciocolată pentru torture, paste de ciocolată
cu nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază
de ciocolată, paste de întins pe pâine pe
bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe

bază de cacao, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, condimente, produse de cofetărie/produse
de cofetărie cu zahăr, fulgi de porumb, făină
de porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, orz măcinat,
ovăz măcinat, curry (mirodenie), spume pentru
desert (produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), turtă dulce, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, sandvişuri de hot dog, orz decorticate,
ovăz decorticate, gheaţă, naturala sau artificială,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, cuburi de
gheaţă, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,
ketchup (sos), clătite kimchi, seminţe de in
pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, marţipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), glazură oglindă, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, făini de nuci,
nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, zahăr de palmier, clătite,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
piper, boia (asezonare), pesto, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre
pentru fabricarea îngheţatei, praline, propolis/
clei de albine, budinci, ramen, ravioli, orez,
prăjituri de orez, budincă de orez, gustări pe
bază de orez, pesmeţi, şofran (asezonare), sago,
sosuri (condimente), produse de asezonare,
griş, biscuiţi din orez, seminţe de susan (produse
de asezoanare), fulgi de gheaţă cu fasole
roșie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi
(îngheţate), profiterol (produse de cofetărie),
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, capsule
de cafea, umplute, nuga, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, zahăr, sushi, dulciuri, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, sos de roşii, pâine
nedospită, cafea neprăjită, oțet, vafe belgiene,
făină de grâu, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri, sosuri barbecue,
sosuri satay, sosuri pudră, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, praf de sosuri, sosuri de
ciocolată, sosuri pentru pizza, sosuri cu hrean,
sosuri pentru orez, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru pui, sosuri de ciuperci, sosuri
pentru tacos, sosuri cu ierburi, sosuri gata făcute,
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sosuri pentru salate, sosuri de carne, sosuri
de fructe, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru pește congelat,
sosuri marinate continand condimente, sosuri
care conțin mirodenii, sosuri care conțin nuci,
sosuri aromatizate cu alune, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), preparate
pentru obținerea sosurilor, amestecuri pentru
prepararea sosurilor, pulpă de legume (sosuri
- alimente), sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate,
sosuri de salată care conțin smântână, arome
sub formă de sosuri deshidratate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, asmățui,
conservat, pizza conservată, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare
pentru conservarea peștelui, pâine proaspătă,
pâine crocantă, pâine integrală, amestecuri
pentru pâine, pâine de malț, batoane de pâine,
chifle moi (pâine), pâine la aburi, biscuiți
din pâine, aluat de pâine, pâine fără gluten,
pâine coaptă în prealabil, amestecuri pentru
pâine integrală, pâine aromată cu condimente,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine sub formă de bastoane,
amestecuri pentru umplutură care conțin pâine,
pâine cu conținut scăzut de sare, aditivi pentru
pâine din preparate pe bază de cereale, cafea,
ceai, orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, drojdie,
praf de copt, sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și
alte condimente, pâine și chifle, pâine cu
umplutură, pâine cu usturoi, pâine făcută cu
drojdie, amestecuri pentru prepararea pâinii,
hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri cu brânză,
hamburgeri în pâine, hamburgeri fiind gătiți
și introduși în chifle, hamburgeri introduși în
franzelă, hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu
carne, înveliș pentru sandvișuri, lipii pentru
sandvișuri (pâine), sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri care conțin hamburgeri, sandvișuri
cu carne de pui, pizza congelată, aluat de
prăjituri, aluat dospit, aluat pentru biscuiți,
aluaturi pentru napolitane, amestec pentru aluat
de pizza, amestecuri alimentare constând în
fulgi de cereale și fructe uscate, amestecuri
condimentate, amestecuri de ceai, amestecuri
de copt gata preparate, amestecuri de făină
utilizate pentru copt, amestecuri de înghețată,
amestecuri de patiserie, amestecuri de pizza,
amestecuri pentru glazuri, amestecuri pentru
gogoși, amestecuri pentru prăjituri, amidoane
modificate pentru uz alimentar (nu medical),
arome alimentare, arome folosite pentru

preparea de înghețată (altele decât esențele
eterice sau uleiuri esențiale), arome naturale
pentru înghețate (altele decât esențele eterice
sau uleiurile esențiale), arome obținute din
fructe, arome pe bază de ciocolată, arome pentru
băuturi, arome pentru supe, arome preparate
din carne de pui, arome preparate din carne,
arome preparate din fructe (altele decât uleiurile
esențiale), arome preparate din legume (altele
decât uleiurile esențiale), batoane alimentare
pe bază de cereale, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, batoane cu
musli, batoane de cereale bogate în proteine,
batoane de înghețată, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți aperitiv,
biscuiți crocanți, biscuiți crocanți condimentați,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți
cu bezea moale înveliți în ciocolată, care
conțin caramel, biscuiți cu ceapă, biscuiți cu
ceapă sau brânză, biscuiți cu fructe, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de graham, biscuiți de
turtă dulce, biscuiți dulci pentru consum uman,
biscuiți dulci sau sărați, blaturi de pizza,
bomboane, bomboane de ciocolată, bomboane
de ciocolată cu umplutură, bomboane de
mestecat, bomboane fără zahăr, bomboane
moi, bomboane umplute, brioșe, brioșe cu
fructe, budinci gata preparate, preparate pentru
prăjituri, preparate pentru torturi, pricomigdale
(patiserie), produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), preparate
pentru băuturi cu ciocolată, produse de brutărie,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie înghețate, produse pe bază de
ciocolată, profiteroluri, propolis, pudră de cacao,
pudră de cereale, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, ravioli (preparate), rizoto,
rulouri umplute, sandvișuri, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
șerbeturi, sirop de arțar, sirop de ciocolată,
siropuri pentru alimente, siropuri de glucoză
de uz alimentar, snacks-uri crocante, sos
(comestibil), sos concentrat, sos de roșii, sos
iute, spume (dulciuri), spume de desert (dulciuri),
sufleuri, sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
tăiței, torturi, trufe (produse de cofetărie), vanilie,
zefir (produse de cofetărie), plăcintă cu carne.
31. Migdale (fructe proaspete), aranjamente din
fruncte proaspete, orz, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, hrişcă,
neprocesată, seminţe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, cicoare, proaspătă, citrice,
proaspete, nuci de cocos, proaspete, castraveţi,
proaspeţi, biscuiţi pentru câini, bulbi de flori/
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bulbi pentru plantare, flori, naturale, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
ierburi de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, hamei, praz, proaspăt,
lămâi, proaspete, linte, proaspătă, seminţe
de in comestibile, neprocesate, porumb, turtă
de porumb pentru vite, ciuperci, proaspete,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
plante, polen (materie primă), cartofi, proaspeţi,
păsări de curte, vii, rubarbă, proaspătă,
orez, neprocesat, tufe de trandafiri, secară,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, arbuşti/
tufe, spanac, proaspăt, dovleci, proaspeţi, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, turbă, naturală/gazon,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere, must
de bere, cocktail-uri pe bază de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor cu excepţia uleiurilor
esenţiale, 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
nealcoolice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, shandy nealcoolice, preparate
nealcoolice 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 (băuturi), 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.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din categoria cafelei, a bauturilor pe baza
de cafea, cacao, bauturi racoritoare, bauturi
nealcoolice si alcoolice, a apei, alimentelor

preparate, alimentelor gatite, a delicateselor, a
produselor de patiserie si brutarie (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
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, 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 comerţ, 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 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,
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,
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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, 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, 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 nealcoolice, 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 băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la delicatese, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29, 30, 31, 32 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, realizare de târguri și expoziții
comerciale virtuale online.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare
de băuturi), servicii de catering, servicii de
catering pentru spaţii special amenajate pentru
târguri şi expoziţii, servicii de catering pentru
săli spaţii special amenajate pentru expoziţii,
servicii de catering pentru petreceri de zile
de naştere, servicii de catering pentru spaţii
special amenajate pentru conferinţe, servicii de
catering pentru centre de conferinţe, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering

în exterior, servicii de catering mobil, servicii
de restaurant şi bar, servire de alimente şi
băuturi în restaurante şi baruri, restaurante
(servirea mesei), servicii de alimentaţie publică,
servecii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering pentru banchete, servicii
de cateringpentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering pentru săli/
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
în domeniul gustărilor, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering pentru
fast-food cu autoservire (alimentație publică),
servicii de fast food la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente şi băuturi dintr-
o rulota mobilă, servicii oferite de restaurant
pentru turiști, servicii de restaurant și bar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, consiliere în domeniul culinar,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, furnizare de informaţii sub formă
de reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor
şi a băuturilor, pregătirea şi furnizare de
alimente şi băuturi destinate consumului imediat,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de consultanţă în domeniul
artelor culinare, rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant chinezesc, servicii de restaurant
washoku, servicii de rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de recenzii despre restaurante, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurant cu specific japonez,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurante
care servesc ramen, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de restaurante care
servesc tempura, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
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de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de cazare pentru evenimente,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii de catering hotelier, servicii de
catering pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru școli, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii
de catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de catering pentru centre de conferințe, servicii
de catering pentru case de oaspeți, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei japoneze, servicii
de catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurant pentru turiști, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servire
de alimente și băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii constând în furnizarea de băuturi,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de echipament de catering,
consultații privind rețetele de gătit, servicii de
restaurante (servirea mesei), furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
servicii de ospitalitate (cazare), servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în microberării,
servicii de bar cu servire de vin, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și

băutură, servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2023 00684
(151) 30/01/2023
(732) MACOVEI-VLĂSCEANU DAN-

ALEXANDRU, STR. EROU IANCU
NICOLAE, NR. 103, VILA C15,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
RIGANI

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

30. Preparate de patiserie, pateuri (patiserie),
amestecuri de patiserie, produse de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), scoici de patiserie,
specialități de patiserie, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie congelate,
amestecuri preparate de patiserie, produse
de patiserie vieneză, produse de patiserie
aromate, rulouri (produse de patiserie), foi de
patiserie congelate, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu migdale, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
conținând creme, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, rulouri de primăvară
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(produse de patiserie), produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie cu umpluturi
de fructe, produse de patiserie pe bază de
portocale, fulgi de patiserie de unt de arahide,
produse din patiserie congelate umplute cu
carne, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie cu semințe
de mac, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, pateuri
(produse de patiserie), fondante (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), jeleuri de fructe
(cofetărie), șerbeturi (produse de cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie înghețate, zefir
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
dulci aromate, chipsuri de cofetărie pentru copt,
bezele moi (produse de cofetărie), produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
ciocolată, produse de cofetărie cu înghețată,
produse de cofetărie cu gheață, gheață pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie din fructe,
suc de fructe (produse de cofetărie), produse
de cofetărie în formă lichidă, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu umpluturi lichide de
fructe, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie din înghețată, amestecuri pentru
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, umpluturi din ciocolată pentru produse de
brutărie, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, torturi/prăjituri, zahăr candel cristalizat,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torture, paste
de ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, miere, lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia
celui de uz medical, propolis pentru alimentaţie
umană, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară

(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, porumb, măcinat, porumb, copt, sos de
merişoare (condiment), aluat, fondante (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), turtă dulce, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, cuburi de
gheaţă, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), făină
nerafinată/făină, plăcinte cu carne, făină de
muştar, muştar, aluat de patiserie, propolis/
clei de albine, budinci, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri pentru gătit,
sosuri pentru mâncare, sosuri cu ierburi, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri de
carne, sosuri de fructe, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe de
ciocolată, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, garnituri de ciocolată, sosuri
de ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată
pentru glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe
bază de ciocolată, ciocolată pentru produse
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de cofetărie și pâine, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată, aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin carne, produse din aluat gata de copt.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, organizarea de
târguri comerciale, organizare de târguri cu
scop comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentatiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de catering pentru centre de conferințe, servicii
de catering pentru case de oaspeți, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru centre
rezidențiale cu asistență medicală, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de catering pentru săli spații special
amenajate pentru expoziții, servicii de catering

pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de caritate, și anume
furnizarea de catering de alimente și băuturi,
servicii de mâncare la pachet, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii contractuale de alimentație, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast-food la pachet, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant şi bar, rezervări pentru restaurante şi
mese, servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante, servicii în
domeniul gustărilor alimentare, servicii de fast
food la pachet, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente şi băuturi dintr-o rulota mobilă, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii de
restaurant și bar, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de
catering, furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servire
de alimente și băuturi, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea de
băuturi, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de echipament
de catering, consiliere în domeniul culinar,
consultații privind rețetele de gătit, servicii în
domeniul gustărilor, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de ospitalitate
(cazare), servire de băuturi alcoolice, servirea de
băuturi în microberării, servicii de bar cu servire
de vin, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
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de mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, sculptură în alimente, servicii
de restaurant, decorare de alimente, servicii
de bucătari personali, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servirea de
băuturi în berării, servicii pentru furnizarea de
băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, servire de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în internet-cafe, servicii de furnizare de cafea
pentru birouri (furnizare de băuturi), servicii
de catering pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), restaurante (servirea
mesei), furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servicii de
servire de băuturi alcoolice, servicii de terasă
berărie, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant cu specific japonez,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
oferite de restaurante care servesc udon și soba,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de catering pentru restaurante fast-food
cu autoservire, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și
de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii de catering hotelier, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
japoneze, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de alimentaţie publică, servicii de catering
pentru săli/spații special amenajate pentru
expoziții, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii de catering pentru

fast-food cu autoservire (alimentație publică),
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, furnizare de informaţii sub formă
de reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi
a băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare,
furnizare de spații pentru conferințe, expoziții
și reuniuni cu scop cultural, educațional și de
divertisment.

───────

(210) M 2023 00685
(151) 30/01/2023
(732) LE GRAND ART HUB S.R.L., STR.

PAPUSOIULUI, NR, 1, BIROUL
NR. 1, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Le Grand

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 07.15.01

(591) Culori revendicate:maro, galben, gri,
auriu, portocaliu

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, creme cosmetice, creme parfumate,
creme exfoliante, creme anticelulitice, creme
antirid, creme hidratante, creme pentru corp,
creme pentru față, creme anti-îmbătrânire,
creme de piele nemedicinale, creme și
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loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
creme, produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, ser pentru
îngrijirea părului, ceară pentru păr, creme de păr,
balsam pentru păr, ulei pentru păr, tratamente
pentru păr, măști pentru păr, preparate pentru
fixarea părului, preparate pentru modelarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, fixative de
păr, fixative pentru păr, șampoane, șampoane
de păr nemedicinale, gel de baie și de duș,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),

produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii.

───────

(210) M 2023 00686
(151) 30/01/2023
(732) SORIA S.R.L., STR. CIPRIAN

PORUMBESCU NR. 1, PARTER,
JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
727125, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

GREENNATURAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

(591) Culori revendicate:auriu (HEX #dfc976,
#a38038, #dcc775), verde (HEX
#2a6b33), alb (HEX #ffffff)

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

5. Suplimente alimentare, suplimente nutritive,
suplimente alimentare proteice, suplimente
dietetice (de uz uman și veterinar) și nutritive.
35. Servicii de comerț online și offline cu
suplimente alimentare, suplimente nutritive,
suplimente alimentare proteice, suplimente
dietetice și nutritive.

───────
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(210) M 2023 00687
(151) 30/01/2023
(732) S.C. GFS SECURITY GUARD

S.R.L., STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR. 32,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR. 15A, BL. 2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GFS SECURITY GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.04; 26.01.16

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de pază, servicii
de pază și protecție, servicii de pază pentru
infrastructuri prin sisteme de monitorizare la
distanță, servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protecția persoanelor.

───────

(210) M 2023 00688
(151) 30/01/2023
(732) S.C. 5 AM MASTER MIND S.R.L.,

STR. ECATERINA TEODOROIU,
NR. 55, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

5AM CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.05.01; 01.13.01

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

clase:
41. Academii (educaţie), servicii culturale,
activităţi culturale, furnizare de activităţi
culturale, servicii de învăţământ în domeniul
cultural, servicii educaţionale privind abilitatile de
comunicare, educaţie de tip şcoală cu internat,
servicii de educaţie tehnologică, educatie în
domeniul informaticii, pregatire profesionala în
informatica, furnizare de cursuri educationale
în materie de informatică, instruire şi pregatire
în management, industrie şi tehnologia
informatiei, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, cursuri de corespondenţă,
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transfer de know-how (instruire), servicii
educaţionale furnizate de asistenţi pentru
nevoi speciale, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţie, examinări referitoare la
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale
în persoană, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, organizare de seminarii
referitoare la educație, servicii de educație
și pregătire profesională, organizarea de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
simpozioane referitoare la educație, consultanță
profesională referitoare la educație, cercetare în
domeniul educației, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de conferințe
cu privire la educație, servicii de consultanță
în domeniul educației, organizarea de congrese
în domeniul educației, servicii de educație
și formare profesională, educație în domeniul
procesării de date, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul educației, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, educație
în domeniul sănătății și securităț ii în
muncă, organizare și coordonare de competiții
(educaț ie sau divertisment), educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație și instruire în domeniul procesării
datelor electronice, servicii de educație în
legătură cu informatica cuantică, servicii de
informații prin telefon referitoare la educație,
servicii de consultanță în domeniul educației
antreprenoriale, furnizare de informații în
materie de educație, servicii de consultanță în
materie de educație, furnizarea de informații
în domeniul educației, furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
servicii de educație pentru comunicarea de
metode de predare referitoare la procesarea
datelor, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul

calculatorului, productie de podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
educatie sportiva, servicii educative în domeniul
nutriției, servicii de educație în materie de
nutriție, instruire în domeniul asistenței medicale
și al nutriției, servicii educative în materie de
dezvoltare spirituală, organizare de webinare,
editare de publicatii, servicii de editare.

───────

(210) M 2023 00689
(151) 30/01/2023
(732) EKOMAX INTERNATIONAL SRL,

STRADA DIAMANTULUI, NR. 31,
JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

(540)

Green Nature EcoLine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#235E91), verde (HEX #369B2E)

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

3. Săpunuri lichide, șampoane, geluri de duș,
detergenți, alții decât cu utilizare în procesul
de fabricație și în scopuri medicale, înălbitori,
produse pentru curățare, lustruire, degresare și
șlefuire.
21. Perii, mături și instrumente de curățat,
respectiv: mături, mopuri, lavete pentru curățare,
perii, cu excepția pensulelor, articole de curățare.

───────
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(210) M 2023 00690
(151) 30/01/2023
(732) SORIA S.R.L., STR. CIPRIAN

PORUMBESCU NR. 1, PARTER,
JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
727125, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

NatLife

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

(591) Culori revendicate:gri (HEX #999999),
verde (HEX #76c043), alb (HEX #ffffff)

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

5. Suplimente alimentare, suplimente nutritive,
suplimente alimentare proteice, suplimente
dietetice (de uz uman și veterinar) și nutritive.
35. Servicii de comerț online și offline cu
suplimente alimentare, suplimente nutritive,
suplimente alimentare proteice, suplimente
dietetice și nutritive.

───────

(210) M 2023 00691
(151) 30/01/2023
(732) PIRULA PERFECTA S.R.L., SAT

VULTURENI NR. 25, JUDETUL
CLUJ, COM. VULTURENI, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
PIRULA PERFECTA

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

37. Servicii de extracție și escavare nisip și
pietriș.

───────
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(210) M 2023 00692
(151) 30/01/2023
(732) SILVIU-DANIEL CĂLDĂRAR,

STR. ÎNVINGĂTORILOR NR.
18, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Danut din Ardeal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 22.01.25

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

41. Interpretare de muzică, organizare de
interpretări muzicale, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți.

───────

(210) M 2023 00694
(151) 30/01/2023
(732) KAYLA & DENIS DECO SRL, STR.

VIITORULUI NR. 16B, JUDETUL
CLUJ, CAMPIA TURZII, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
KAYLA & DENIS DECO

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

37. Servicii de construcții.
───────

(210) M 2023 00695
(151) 30/01/2023
(732) STEDOR GROUP HOLDING SRL,

STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL.
A15, SC. 1, ET. PARTER, AP. 3,
JUDETUL CALARASI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)
LA RUINE

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant, servicii oferite de pub, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2023 00696
(151) 30/01/2023
(732) EMPIRE PROJECT

MANAGEMENT, STRADA
GHEORGHE PRIPU 21A,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

THE MAKERS COFFE SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii de alimentatie publica, servicii oferite
de cafenea.

───────

(210) M 2023 00697
(151) 30/01/2023
(732) NMT OPTIM GUARD SRL, SAT

GLINA, STR. SF GHEORGHE NR.
3, JUDETUL ILFOV, COMUNA
GLINA, ILFOV, ROMANIA

(540)

NMT OPTIM GUARD

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 24.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de investigare și supraveghere
referitoare la siguranța fizică a persoanelor
fizice și la securitatea bunurilor corporale, de
exemplu, servicii de pază, servicii ale agențiilor
de detectivi, investigații ale antecedentelor
persoanelor, controlul de securitate al bagajelor,
servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri prin sisteme
de monitorizare la distanță, închiriere de căști
de protecție, închiriere de măști de protecție,
închiriere de îmbrăcăminte și echipamente
de protecție, închiriere de echipamente de
protecție, salvare, siguranță și aplicare a legii,
servicii furnizate persoanelor fizice în legătură
cu evenimente sociale, de exemplu, însoţire,
planificarea și aranjarea ceremoniilor de nuntă,
desfășurare de ceremonii religioase, servicii
funerare.

───────
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(210) M 2023 00698
(151) 30/01/2023
(732) PIZZA KA COMPANY SRL,

ALEXANDRU IPSILANI NR. 2, BL.
29 BIS, SC. 2, AP. 78, BUCURESTI,
022426, ROMANIA

(540)

Pizza Ka

(531) Clasificare Viena:
05.09.01; 08.07.04; 26.01.01; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
30. Pizza, pizza proaspătă, pizza împăturită
(calzone), pizza preparată, sosuri pentru
pizza, aluat pentru pizza, făină pentru pizza,
condimente pentru pizza, amestecuri de pizza,
crusta de pizza.
35. Servicii de comert online si ofline cu ridicata.
39. Livrare de pizza.
43. Servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante fast-food, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri.

───────

(210) M 2023 00699
(151) 30/01/2023
(732) IONUT LAURENTIU VELCU,

STR. CORALULUI NR. 2, BL. 1,
SC. 1, AP. 6, JUDETUL ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

C studio pardoseli
profesionale

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ed529d),
negru (HEX #000000), gri (HEX
#777878), alb

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

19. Acoperiri din plastic lichid pentru protejarea
împotriva umezelii (cu excepția vopselelor),
dale nemetalice pentru pardoseală, învelitori din
vinil pentru pardoseli, materiale sintetice pentru
confecționarea de pardoseli sau căptușeli pentru
ziduri.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.

───────
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(210) M 2023 00700
(151) 30/01/2023
(732) LA NOI JOURNAL SRL, STRADA

JEAN MONNET NR. 35, ET.
3, AP. 7, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011956, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.13.25

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decat cele publicitare,
traducere și interpretare, servicii educative, de
divertisment și sportive.

───────

(210) M 2023 00701
(151) 30/01/2023
(732) FONDUL EMERGENT DE

INVESTITII SA, SOS. GHEORGHE
IONESCU SISESTI NR. 31-41A,
VILA 35, PARTER, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LONGEVITY CLUB

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2023 00702
(151) 30/01/2023
(732) SIPMILK FARM S.R.L., SAT

LOPADEA NOUĂ, NR. 1, JUDETUL
ALBA, COMUNA LOPADEA NOUĂ,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADÁNYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN, NR.
29E, JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
510109, ALBA, ROMANIA

(540)

Sipmilk farm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

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

clase:
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29. Lapte, produse lactate.
───────

(210) M 2023 00704
(151) 30/01/2023
(732) RAINBOW COLORFUL IDEAS

SRL, BULEVARDUL ALEANDRU
OBREGIA NR. 4, BL.OD1,
SC.4, ET.9, AP.172, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Grija e în natura noastră

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2023 00705
(151) 30/01/2023
(732) RAINBOW COLORFUL IDEAS

SRL, BULEVARDUL ALEANDRU
OBREGIA NR. 4, BL.OD1,
SC.4, ET.9, AP.172, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Any idea is possible

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cuexcepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2023 00706
(151) 30/01/2023
(732) WGS INTERVENTIE SRL, STR.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,
NR. 11A, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

WGS INTERVENŢIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.24; 26.11.02

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

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

───────

(210) M 2023 00707
(151) 30/01/2023
(732) AXA BETON SRL, STR.

MINERILOR NR. 49, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

AXA Beton

(531) Clasificare Viena:
26.04.03; 27.05.01; 26.07.15

(591) Culori revendicate:verde (R187 G188
B95), mov (R127 G120 B138), negru
( R0 G0 B0)

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────
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(210) M 2023 00708
(151) 30/01/2023
(732) DAN-FLORIN TATOIU,

STRADA IANCU DE
HUNEDOARA ,NUMARUL 52,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

AdMove

(531) Clasificare Viena:
15.07.04; 19.11.13; 27.05.01; 29.01.11

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

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

1. Aditivi chimici, aditivi chimici destinați
industriei, aditivi chimici pentru lubrifianți, aditivi
chimici pentru carburanți, aditivi detergenți
pentru combustibili, aditivi chimici pentru
motorină, aditivi chimici pentru tratamentele
combustibilului, aditivi chimici antigel pentru
combustibili, aditivi chimici pentru intensificarea
combustiei, aditivi chimici pentru uleiul de motor,
aditivi detergenți pentru ulei de motor, aditivi
chimici la combustibilii pentru motoare, aditivi
chimici pentru lichide de transmisie, aditivi

pentru creșterea cifrei cetanice al motorinei,
aditivi chimici pentru creșterea cifrei octanice
a carburanților, aditivi chimici de curățare a
injectoarelor de carburant, aditivi chimici folosiți
în procesul de producție a combustibililor,
aditivi combustibili de motorină pe bază de
acizi grași, preparate chimice folosite ca
aditivi pentru carburanți pentru îmbunătățirea
combustiei, preparate chimice folosite ca aditivi
pentru carburanți pentru combaterea poluării,
aditivi chimici pentru agenți de curățare a
sistemului de injecție de combustibil, antigeluri,
agenți de carburare, agenți de răcire pentru
motoare, agenți împotriva formării parafinei
pentru motorină, agenți amelioratori ai cifrei
cetanice la combustibilii pentru motoare diesel,
aditivi de detergent pentru lubrifianți, aditivi de
detergent pentru grăsimi, agenți de dispersie
a petrolului, compoziții pentru economisirea
combustibilului, combustibil (produse pentru
economisirea-ului).
4. Aditivi nechimici pentru lubrifianți, aditivi
nechimici pentru uleiuri, aditivi non-chimici
pentru combustibili, aditivi (nechimici) pentru
fluide hidraulice, aditivi antigel (nechimici) pentru
combustibili, aditivi concentrați (nechimici)
pentru lubrifianți, aditivi concentrați (nechimici)
pentru carburanți, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi (nechimici) pentru acceleratori
de combustie, aditivi nechimici pentru uleiuri
de cutii de viteze, lubrifianți, lubrifianți pentru
automobile, lubrifianți cu proprietăți de curățare,
uleiuri și unsori industriale, lubrifianți, lubrifianți
pentru motoare de automobil, uleiuri de gresare
(lubrifianți industriali), lubrifianți solizi de uz
industrial.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu ridicata,
cu amanuntul si online în legătură cu aditivi,
lubrifianti de uz industrial, uleiuri si unsori
industriale, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de intermediere comercială,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.

───────
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(210) M 2023 00712
(151) 30/01/2023
(732) DRAGOS MARIAN GRIGORE,

ALEEA BOTORANI NR.10, V57,
SC.2, ET.4, AP.29, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050486, ROMANIA

(540)

i-Car

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17

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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, 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, publicatii in format
electronic on-line (inclusiv website), publicatii
electronice inregistrari audio si video.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire,
caractere și clișee tipografice, materiale tiparite,
publicatii tiparite, reviste, jurnale, publicatii
periodice, ziare, ghiduri, autocolante pentru
automobile, cărți, programe tiparite.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00714
(151) 30/01/2023
(732) C&A COMPANY IMPEX SRL, BD.

GHENCEA NR. 134, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

C&A COMPANY IMPEX
uniforms and workwear

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 24.01.05; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2023 00715
(151) 30/01/2023
(732) NEDELCU I RODICA II, STR.

POPORULUI NR. 141, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900205, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BOXSPOT

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

39. Servicii de închiriere în legătură cu vehicule,
transporturi și depozitare, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare, parcare
și depozitare vehicule, ancorare, parcare
și depozitare de vehicule, ambalarea și
depozitarea mărfurilor.

───────
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(210) M 2023 00716
(151) 30/01/2023
(732) SC NIRVANA SRL, SAT BATOS

NR. 404, JUD MUREȘ, BATOS,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

NIRVANA COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17

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

clase:
3. Produse cosmetice.

───────

(210) M 2023 00717
(151) 30/01/2023
(732) SC NIRVANA SRL, SAT BATOS

NR. 404, JUD. MUREȘ, BATOS,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

NIRVANA NUTRITION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17

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

clase:
5. Suplimente alimentare.

───────

(210) M 2023 00718
(151) 30/01/2023
(732) VERDON SOLUTION SRL, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 154, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
GRASSMAX

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

1. Îngrășământ foliar, turbă (îngrășământ),
îngrășământ marin, compost (îngrășământ),
cianamidă calcică (îngrășământ), digestat
organic (îngrășământ), compost de câmp
(îngrășământ), îngrășământ cu potasiu calcinat,
îngrășământ cu silicat de calciu, mulci pentru
îmbogățirea solului (îngrășământ), îngrășământ
cu sulfat de amoniu, îngrășământ cu clorură
de amoniu, superfosfat dublu sau triplu
(îngrășământ), îngrășământ cu nitrat de amoniu,
îngrășământ pentru plante crescute în ghiveci,
îngrășământ pe bază de nitrat de sodiu, fosfat
lichid pentru aplicare foliară pe culturile horticole,
fosfat lichid pentru aplicare foliară pe culturile
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, fertilizante complexe, preparate
fertilizante, preparate fertilizante, fertilizatori
lichizi, acid humic (fertilizator), fertilizanți pentru
pământ, fertilizator pentru plante, fertilizatori
pentru plante, produse minerale de fertilizare,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), învelișuri din
semințe (fertilizanți), fertilizant pentru pământ și
pământ vegetal, preparate fertilizate din lână
minerală pentru creșterea plantelor, amestecuri
de produse chimice și microorganisme pentru
fertilizarea compostului, substanțe chelatoare
utilizate ca nutrienți pentru frunzișul plantelor,
substraturi pentru plante, îngrășăminte pentru
plante, conservanți pentru plante, biostimulante
pentru plante, substanțe nutritive pentru
plante, agenți nutritivi pentru plante, substanțe
pentru creșterea plantelor, preparate pentru
hrănirea plantelor, preparate pentru întărirea
plantelor, preparate pentru fortificarea plantelor,
medii de creștere pentru plante, îngrășăminte
pentru plante de interior, substanțe pentru
stimularea creșterii plantelor, produse pentru
stimularea creșterii plantelor, substanțe pentru
reglarea creșterii plantelor, microorganisme
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folosite la stimularea creșterii plantelor, produse
minerale folosite la creșterea plantelor, agenți
biostimulanți fiind preparate nutritive pentru
plante, agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, biostimulente, și anume
stimulente pentru creșterea plantelor, produse
de reglare a creșterii plantelor pentru uz agricol,
produse chimice pentru protecția plantelor
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), îngrășăminte pentru agricultură,
produse chimice folosite în agricultură,
adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
preparate bacteriologice folosite în agricultură,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
produse chimice destinate utilizării în agricultură.
44. Consultanță agricolă în domeniul fertilizării,
servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ artificial în agricultură
și horticultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, creşterea plantelor, consultanță
referitoare la cultivarea plantelor, servicii
pentru agricultură, servicii de informare cu
privire la agricultură, servicii de consiliere cu
privire la agricultură, distrugerea dăunătorilor
în agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, împrăștiere de insecticide pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de consultanță cu privire la culturile din
agricultură, pulverizare de produse de protecție
a plantelor în agricultură, închiriere de
echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de informații
online despre servicii de agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor naturale folosite
în agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite
în agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea substanțelor chimice folosite în
agricultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de tratamente non-chimice
pentru agricultura și horticultura durabilă, servicii
consultative și consultanță privind controlul
buruienilor, al organismelor dăunătoare și
al paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2023 00719
(151) 30/01/2023
(732) SC ROMAKOJA SRL, STR.

NICOVALEI NR. 37, JUD. BRAȘOV,
BRASOV, 500481, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

RoMaKoJa K-Beauty cu Jazzie

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#F60505), albastru (HEX #5EC7EB),
negru

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, consiliere cu privire la produse
de consum, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu cosmeticele, consultanta
in management de cumparare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea de
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contracte pentru terți, de cumpărare și vânzare
de mărfuri, furnizarea de informații și asistență
comerciale pentru consumatori, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizarea de servicii contractuale (comerciale)
cu terți, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii de achiziții, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de agenții de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor de machiaj, servicii de
telemarketing.

───────

(210) M 2023 00720
(151) 30/01/2023
(732) VERDON SOLUTION SRL, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 154, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
RAZOMAX

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

1. Îngrășământ foliar, turbă (îngrășământ),
îngrășământ marin, compost (îngrășământ),
cianamidă calcică (îngrășământ), digestat
organic (îngrășământ), compost de câmp
(îngrășământ), îngrășământ cu potasiu calcinat,
îngrășământ cu silicat de calciu, mulci pentru
îmbogățirea solului (îngrășământ), îngrășământ
cu sulfat de amoniu, îngrășământ cu clorură
de amoniu, superfosfat dublu sau triplu
(îngrășământ), îngrășământ cu nitrat de amoniu,
îngrășământ pentru plante crescute în ghiveci,
îngrășământ pe bază de nitrat de sodiu, fosfat

lichid pentru aplicare foliară pe culturile horticole,
fosfat lichid pentru aplicare foliară pe culturile
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, fertilizante complexe, preparate
fertilizante, preparate fertilizante, fertilizatori
lichizi, acid humic (fertilizator), fertilizanți pentru
pământ, fertilizator pentru plante, fertilizatori
pentru plante, produse minerale de fertilizare,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), învelișuri din
semințe (fertilizanți), fertilizant pentru pământ și
pământ vegetal, preparate fertilizate din lână
minerală pentru creșterea plantelor, amestecuri
de produse chimice și microorganisme pentru
fertilizarea compostului, substanțe chelatoare
utilizate ca nutrienți pentru frunzișul plantelor,
substraturi pentru plante, îngrășăminte pentru
plante, conservanți pentru plante, biostimulante
pentru plante, substanțe nutritive pentru
plante, agenți nutritivi pentru plante, substanțe
pentru creșterea plantelor, preparate pentru
hrănirea plantelor, preparate pentru întărirea
plantelor, preparate pentru fortificarea plantelor,
medii de creștere pentru plante, îngrășăminte
pentru plante de interior, substanțe pentru
stimularea creșterii plantelor, produse pentru
stimularea creșterii plantelor, substanțe pentru
reglarea creșterii plantelor, microorganisme
folosite la stimularea creșterii plantelor, produse
minerale folosite la creșterea plantelor, agenți
biostimulanți fiind preparate nutritive pentru
plante, agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, biostimulente, și anume
stimulente pentru creșterea plantelor, produse
de reglare a creșterii plantelor pentru uz agricol,
produse chimice pentru protecția plantelor
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), îngrășăminte pentru agricultură,
produse chimice folosite în agricultură,
adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
preparate bacteriologice folosite în agricultură,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
produse chimice destinate utilizării în agricultură.
44. Consultanță agricolă în domeniul fertilizării,
servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ artificial în agricultură
și horticultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, creşterea plantelor, consultanță
referitoare la cultivarea plantelor, servicii
pentru agricultură, servicii de informare cu
privire la agricultură, servicii de consiliere cu
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privire la agricultură, distrugerea dăunătorilor
în agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, împrăștiere de insecticide pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de consultanță cu privire la culturile din
agricultură, pulverizare de produse de protecție
a plantelor în agricultură, închiriere de
echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de informații
online despre servicii de agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor naturale folosite
în agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite
în agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea substanțelor chimice folosite în
agricultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de tratamente non-chimice
pentru agricultura și horticultura durabilă, servicii
consultative și consultanță privind controlul
buruienilor, al organismelor dăunătoare și
al paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2023 00721
(151) 30/01/2023
(732) APARTAMENTE ESTIVAL, STR.

DOROBANŢILOR, NR. 1D, EFORIE
NORD, JUD. CONSTANȚA,
EFORIE, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
ACASĂ DEPARTE DE CASĂ

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, servicii de cazare
hotelieră, servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de birou de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
restaurant, servicii de hotel, motel, pensiune,
bar, restaurant, cafenea, catering, lounge, self-
service restaurant, snack-bar, rezervări pensiuni,
hotel, motel, servicii de primire pentru cazare
temporară (administrarea sosirilor și plecărilor),
închiriere de săli de conferințe, închiriere de

săli pentru evenimente sociale, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, închiriere temporară de camere,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), 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,
rezervare pe internet de cazare temporară,
furnizare de spații special amenajate pentru
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2023 00722
(151) 30/01/2023
(732) CALINESCU FLORIN, STR.

AVIONULUI NR. 23-25, BL.
15E, ET. 2, AP. 44, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONLIFANZ florin calinescu

(531) Clasificare Viena:
26.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
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didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar
include în principal hârtie, carton și anumite
articole fabricate din aceste materiale, precum
și rechizite de birou, cuțite de tăiat hârtia și
mașini de tăiat hârtia, huse, coperți și dispozitive
de strângere sau fixare a hârtiei, respectiv:
dosare pentru documente, clipsuri pentru bani,
suporturi pentru carnetele de cecuri, agrafe
de birou, suporturi pentru pașapoarte, albume,
anumite mașini de birou, respectiv: mașini de
scris, duplicatoare, mașini de francat pentru
birou, ascuțitori de creioane, articole de pictură
utilizate de către artiști și pictori de interior și
exterior, respective: palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, palete și șevalete
pentru pictori, trafaleți și tăvi, anumite articole
din hârtie de unică folosință, respecti: bavete,
șervețele și garnituri de masă din hârtie, anumite
articole fabricate din hârtie sau carton care nu
sunt altfel clasificate după scopul sau destinația
lor, respecti: pungi de hârtie, plicuri și cutii pentru
ambalat, statui, figurine și opere de artă din
hârtie sau carton, precum figurine din papier
mâche (pastă de hârtie), litografii înrămate sau
neînrămate, picturi și acuarele.
35. Servicii furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, respectiv: distribuirea
de mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii
de relații publice, e producția de programe
tip teleshopping, organizarea de târguri și
expoziții cu scop comercial sau publicitar,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de asistență
comercială, respective: recrutarea de personal,
negocierea de contracte comerciale pentru
alții, analiza prețului de cost, servicii de
agenții de import-export, servicii de administrare
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare, respectiv: contabilitate, întocmirea
extraselor de conturi, audit comercial și
financiar, evaluări de afaceri, intocmirea și
depunerea declarațiilor fiscale, administrarea
comercială a licențelelor pentru bunurile și
serviciile aparținând altora, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
și înregistrărilor scrise, precum și compilarea

datelor matematice sau statistice, lucrări de
birou, resperctiv: servicii de programare și
memento pentru întâlniri, căutare de date în
fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice.
38. Serviciile care permit cel puțin unei părți
să comunice cu o alta, precum și servicii de
difuzare și transmitere de date, transmiterea de
fișiere digitale și e-mail, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio și televiziune, trasmiterea de
video la cerere (video-on- demand), furnizarea
de camere de chat pe internet și forumuri online,
servicii de telefonie și mesagerie vocală, servicii
de teleconferințe și videoconferințe.
41. Servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educational, organizarea expozițiilor
cu scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, servicii de traducere și
interpretare lingvistică, publicarea cărților și
textelor, altele decât textele cu scop publicitar,
servicii de reporteri de știri, reportaje fotografice,
fotografie, servicii de regie și producție de
filme, alte decât pentru filmele cu scop
publicitar, servicii culturale, educaționale sau de
amuzament furnizate de parcuri de divertisment,
circuri, grădini zoo, galerii de artă și muzee,
servicii de antrenamente de sport și fitness,
dresarea animalelor, servicii de jocuri online,
servicii de jocuri de noroc, organizarea de
loterii, rezervarea biletelor și rezervări pentru
evenimente de divertisment, educaționale și
sportive, anumite servicii de scriere, respectiv
scenariști, compozitori.

───────
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(210) M 2023 00723
(151) 30/01/2023
(732) FLORIN CALINESCU, STR.

AVIONULUI NR. 23-25, BL.
15E, ET. 2, AP. 44, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VIDEOCIAT Florin Calinescu

(531) Clasificare Viena:
07.03.08; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17;
07.15.01

(591) Culori revendicate:auriu, roz, negru,
maro

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
hârtie, carton și anumite articole fabricate din
aceste materiale, precum și rechizite de birou,
cuțite de tăiat hârtia și mașini de tăiat hârtia,
huse, coperți și dispozitive de strângere sau
fixare a hârtiei, dosare pentru documente,
clipsuri pentru bani, suporturi pentru carnetele
de cecuri, agrafe de birou, suporturi pentru
pașapoarte, albume, mașini de birou respectiv:
mașini de scris, duplicatoare, mașini de francat
pentru birou, ascuțitori de creioane, articole de
pictură utilizate de către artiști și pictori de
interior și exterior, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, palete și șevalete
pentru pictori, trafaleți și tăvi, articole din hârtie
de unică folosință respectiv: bavete, șervețele
și garnituri de masă din hârtie, articole fabricate
din hârtie sau carton respectiv: pungi de hârtie,
plicuri și cutii pentru ambalat, statui, figurine și
opere de artă din hârtie sau carton, precum
figurine din papier mâche (pastă de hârtie),

litografii înrămate sau neînrămate, picturi și
acuarele.
35. Servicii furnizate prin intermediul
magazin.elor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, respectiv: prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii publicitare, de marketing și
promoționale, respectiv: distribuirea de mostre,
dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea
și publicarea de texte publicitare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de relații
publice, producția de programe tip teleshopping,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de asistență comercială, respectiv:
recrutarea de personal, negocierea de contracte
comerciale pentru alții, analiza prețului de
cost, servicii de agenții de import- export,
servicii de administrare referitoare la tranzacții
comerciale și evidențe financiare, respectiv:
contabilitate, întocmirea extraselor de conturi,
audit comercial și financiar, evaluări de afaceri,
întocmirea si depunerea declarațiilor fiscale,
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor și înregistrărilor scrise, precum și
compilarea datelor matematice sau statistice,
lucrări de birou, respectiv: servicii de programare
și memento pentru întâlniri, căutare de date
în fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice.
38. Servicii care permit cel puțin unei părți
să comunice cu o alta, precum și servicii de
difuzare și transmitere de date, transmiterea de
fișiere digitale și e-mail, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio și televiziune, trasmiterea de
video la cerere (video-on- demand), furnizarea
de camere de chat pe internet și forumuri online,
servicii de telefonie și mesagerie vocală, servicii
de teleconferințe și videoconferințe.
41. Servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educational, organizarea expozițiilor
cu scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, servicii de traducere și
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interpretare lingvistică, publicarea cărților și
textelor, altele decât textele cu scop publicitar,
servicii de reporteri de știri, reportaje fotografice,
fotografie, servicii de regie și producție de
filme, alte decât pentru filmele cu scop
publicitar, servicii culturale, educaționale sau de
amuzament furnizate de parcuri de divertisment,
circuri, grădini zoo, galerii de artă și muzee,
servicii de antrenamente de sport și fitness,
dresarea animalelor, servicii de jocuri online,
servicii de jocuri de noroc, organizarea de
loterii, rezervarea biletelor și rezervări pentru
evenimente de divertisment, educaționale și
sportive, anumite servicii de scriere, respectiv:
scenariști, compozitori.

───────

(210) M 2023 00724
(151) 30/01/2023
(732) MINIŞ WINERY S.R.L., STR.

VIILOR, NR. 102, SAT PĂULIŞ,
JUDEȚ ARAD , COMUNA PĂULIŞ,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

Menessi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, aperitive,
băuturi alcoolice distilate pe bază de grâne,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter,
coniac, brandy, rachiu, cidru alcoolic, cocktail-
uri alcoolice, digestive (lichioruri şi spirtoase),
băuturi distilate, gin, mied, lichioruri, perry, rom,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vinuri, vinuri
spumante.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, aperitive,
băuturi alcoolice distilate pe bază de grâne,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
brandy, rachiu, cidru, cocktail-uri, digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, gin,
mied, lichioruri, perry, rom, spirtoase (băuturi),
vodcă, whisky, vinuri, vinuri spumante (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice
sau prin intermediul site-urilor web, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, servicii de
agenții de import-export, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, oganizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2023 00726
(151) 30/01/2023
(732) ZAREA SA, B-DUL BUCUREŞTII

NOI NR. 176, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ZAREA CEREMONY

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, aperitive,
băuturi alcoolice distilate pe bază de grâne,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter,
coniac, brandy, rachiu, cidru, alcoolic, cocktail-
uri alcoolice, digestive (lichioruri şi spirtoase),
băuturi distilate, gin, mied, lichioruri, perry, rom,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vinuri, vinuri
spumante.

───────
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(210) M 2023 00727
(151) 30/01/2023
(732) GEORGE DORIN PETCU, STR.

FICUSULUI, NR. 1C40, JUDEȚ
ILFOV, BALOTESTI, 077015,
ILFOV, ROMANIA

(540)

kreativ hub

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

───────

(210) M 2023 00728
(151) 30/01/2023
(732) ATTO DIGITAL USA SRL, STR. SF.

LAZAR NR. 29, CAMERA1, BL. A4,
ET. 8, AP. 30, JUDEȚ IAȘI, IASI,
700045, IAȘI, ROMANIA

(540)

ATTO DIGITAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (ral 5012)

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

9. Aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor.

───────

(210) M 2023 00729
(151) 30/01/2023
(732) PROF PRINT SRL, STR. VASILE

ALECSANDRI NR 20, JUDEȚ
IALOMIȚA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2,
JUDEȚ IAȘI, IASI, 700381, IAȘI,
ROMANIA

(540)

PROF PRINT FABRICA
DE PUBLICITATE

PRODUCTIE PUBLICITARA

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
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papetărie sau menaj, materiale pentru desen și
pentru artiști, materiale didactic și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, publicitate şi marketing,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate şi reclamă, servicii oferite de agenţii
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate digitală, consultanţă în
publicitate şi marketing, servicii de promovare
şi publicitate, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de agenţie de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, reclamă şi publicitate,
servicii de publicitate şi reclamă, servicii de
publicitate şi de promovare.

───────

(210) M 2023 00730
(151) 30/01/2023
(732) STEGARIU F. FLORIN P.F.A.,

CORP ADMINISTRATIV AL
SC AGROROM STRUNGA, O
CAMERĂ, SAT STRUNGA, JUDEȚ
IAȘI, COMUNA STRUNGA, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ
IAȘI, IAȘI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

AGROVERSE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

(591) Culori revendicate:negru (hex
#1D191A), verde (hex #098443)

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

7. Aparate pentru aerarea apei,
aerocondensatoare, agitatoare, utilaje agricole,
elevatoare agricole, unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, dispozitive cu pernă
de aer pentru deplasarea încărcăturilor, pompe
de aer (instalaţii de garaj), dispozitive anti-
poluare pentru motoare, plăci (componente ale
maşinilor) / plăci de zăvorâre, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile,
prese cu coş, lagăre de rulmenţi pentru maşini,
rulmenţi (componente ale maşinilor), rulmenţi
pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
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maşini de batere, burdufuri (componente ale
maşinilor), transportoare cu bandă, benzi pentru
transportatoare, curele pentru maşini, curele
pentru motoare, maşini de îndoit, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
dispozitive de legare a fânului, dispozitive pentru
strângerea fânului, maşini de şlefuit, portcuţite
(componente ale maşinilor), lame (componente
ale maşinilor), suflante pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, vânturătoare
pentru compresia, aspirarea şi transportul
cerealelor, suflante sau vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor,
suflante, tuburi de cazan (componente ale
maşinilor), aparate şi maşini pentru legătorie
utilizate în scopuri industrial, maşini de umplut
sticle, maşini de spălat sticle, maşini de astupat
sticle, maşini de capsulat sticle, maşini de sigilat
sticle, cutii pentru matriţe (tipărire), maşini de
împletit, perii (componente ale maşinilor), perii,
acţionate electric (componente ale maşinilor),
buldozere, maşini pentru unt, alimentatoare
pentru carburatoare, carburatoare, instalaţii
centralizate de curăţire cu vacuum, maşini
centrifuge, centrifuge (maşini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staţionare, fierăstraie cu lanţ,
maşini electromecanice pentru industria chimică,
mandrine (componente ale maşinilor), site
de cenuşă (maşini), clapete de reţinere
(componente ale maşinilor), maşini şi aparate
pentru curăţare, electrice, foarfeci de tăiat
(maşini), maşini cu aer comprimat, pompe
cu aer comprimat, compresoare (maşini),
betoniere (maşini), instalaţii de condensare,
transportoare (maşini), cuplaje, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, macarale
(dispozitive de ridicare şi avansare), cartere
pentru maşini, motoare, manivele (componente
ale maşinilor), separatoare de cremă / lapte,
concasoare, cultivatoare (maşini), generatoare
de curent, freze (maşini), maşini de tăiat,
arzătoare de tăiat, acţionate cu gaz, maşini
de lapte, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), maşini de decupat şi
filetat, maşini de ştanţat, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, mandrine de
găurit (componente ale maşinilor), instalaţii
de foraj, flotante sau neflotante, aparate de
ridicare, aparate de acţionare a elevatoarelor,
maşini de gravat, excavatoare, alimentatoare

(componente ale maşinilor), aparate de
alimentare pentru cazanele cu motor, maşini
de umplere, filtre-presă, maşini de filtrare,
mori de măcinat făina, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, prese de
fructe, electrice, pentru uz casnic, mecanisme
(de acţionare), altele decât cele pentru vehiculele
terestre, generatoare de energie electrică,
maşini pentru decorticarea cerealelor, maşini
pentru decorticarea grânelor, maşini pentru
decorticarea cerealelor şi grânelor, separatoare
de cereale, ciocane pneumatice, ciocane
electrice, unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, echipamente de manipulare
pentru încărcăre şi descărcăre, maşini de
manipulare, automate (manipulatoare), grape,
maşini de recoltat, maşini de cosit şi secerat,
mecanisme de ridicat, dispozitive de prindere
pentru maşinile-unelte, carcase (componente
ale maşinilor), incubatoare pentru ouă, roboţi
industriali, cricuri (maşini), cricuri pneumatice,
extractoare de suc, electrice, cuţite (componente
ale maşinilor), cuţite, electrice, aparate pentru
bucătărie, electrice, aparate de tocat pentru
bucătărie, electrice, maşini de frământare,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini de tuns iarba, sisteme
mecanizate de alimentare a animalelor, rampe
de încărcare, maşini-unelte, matriţe utilizate la
tipărire, aparate de muls, mori (maşini), maşini
pentru mineralizarea apei potabile, malaxoare
(maşini), maşini de amestecat, maşini de
scobit, maşini de decojit, cultivatoare motorizate,
motoare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, motoare, electrice, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, maşini de formare,
captatoare şi colectoare de noroi (maşini), maşini
de împachetare, maşini de ambalare, maşini de
rabotare, pluguri, brăzdare, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), maşini de
tipărit cu utilizare pe foi de tablă, forme de
tipar, maşini de tipărit, prese de tipar, role de
tipar pentru maşini, maşini pentru prelucrarea
materialelor plastice, maşini de compactare,
maşini de pulverizat, scripeţi, pompe (maşini),
maşini de perforat, greble pentru maşini de
greblat, maşini de greblat, bătătoare (maşini),
secerători, maşini de secerat şi legat, maşini
de secerat şi treierat, aparate de bobinat,
mecanice, maşini de clătit, prese de imprimat
rotative, şenile de cauciuc ca şi componente
ale tractoarelor pe şenile la maşinile agricole,
fierăstraie cu masă (componente ale maşinilor),
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), foarfeci, electrice, maşini
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de sigilat pentru scopuri industriale, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), prese de balotat, maşini de tuns
pentru animale, lopeţi, mecanice, mărunţitoare
(maşini) pentru uz industrial, site (maşini de
sitat sau componente ale maşinilor), aparate
de lipit, instalaţii de cernere, maşini de
cernere, maşini de sortat pentru industrie,
semănătoare (maşini), separatoare de tulpini
(maşini), şişcorniţe (paie tocate), tocătoare de
paie, ventuze pentru aparatele de muls, ventuze
de fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
maşini pentru fabricarea zahărului, maşini de
întindere/ întoarcere a fânului, maşini de filetat,
maşini de treierat, freze de pământ pentru
scopuri agricole, spiralizatoare de legume,
electrice, automate pentru vânzarea de produse,
unelte (componente ale maşinilor), aparate de
prelucrare, aparate de spălat, maşini de plivit,
unităţi de eliminare a deşeurilor, unităţi de
eliminare a gunoiului, prese de vin, vânturători,
maşini de prelucrat lemnul, feliatoare de brânză,
electrice, decojitoare de legume, electrice,
elevatoare pentru cereale, feliatoare electrice de
legume, tocătoare electrice de legume, maşini de
ambalat, elevatoare pentru cereale.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume, invitaţii
(papetărie), pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul la
microunde, bannere din hârtie, bavete din hârtie,
materiale de legătorie, suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, carton, tuburi din carton, cataloage,
planşete cu clamă (pentru hârtii), suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, pungi conice
din hârtie, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecţii
din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, plicuri (papetărie),
dosare (rechizite de birou), steguleţe din
hârtie, fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii /
dosare din plastic pentru hârtii, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), dispozitive de etichetare manuale,
şerveţele din hârtie, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele de
bere, maşini şi aparate mimeografe, suporturi

pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, materiale de ambalat
fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton,
materiale de căptuşire din hârtie sau carton /
umplutură din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie), panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, mărunţitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuţite pentru
hârtie (deschizători de scrisori), funde de
hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, ecusoane
cu nume (articole de birou), panglici cu coduri de
bare, publicaţii periodice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie,
folie din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, cărţi poştale, postere, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite, forme
de tipar, caractere tipografice, tipărituri (gravuri),
prospecte, sigilii cu pecete, sigilii (ştampile),
benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, papetărie, matriţe, abţibilduri (papetărie),
garnituri de masă din hârtie, şerveţele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, protecţii pentru masă din hârtie,
materiale didactice (cu excepţia aparatelor),
bilete, cartonaşe, altele decât pentru jocuri,
folii din vâscoză pentru împachetat, hârtie de
împachetat / hârtie de ambalat, materiale de
scris, hârtie de scris, suporturi de hârtie pentru
halbe de bere, pungi de hârtie sau plastic,
sacoșe de hârtie sau plastic, hârtie cu semințe
pentru plantat (papetărie), imagini autoadezive
de lipit pe pardoseli.
29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete / pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bullion,
concentrate de fiertură / concentrate de bullion,
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bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
compoturi, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte
bătut, curmale, ouă, ulei de măsline extra
virgin alimentar, falafel, amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, grăsimi
comestibile, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de peşte, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
hrană pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, produse
alimentare pe bază de peşte, nuci condimentate,
carne uscată prin îngheţare / carne liofilizată,
legume uscate prin îngheţare / legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de
fructe tartinabile, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot
dog, humus, insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, altele
decât produsele de cofetărie, chefir, kimchi,
klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de iapă
fermentat / cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat / pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, carne, piftie
din carne, extracte din carne, carne, conservată,
carne, la conserve, lapte, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, produse din lapte,
băutură din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi
din lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat

ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine, nu vii,
varză murată, învelişuri pentru cârnaţi, naturale
sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi
de mare, nu vii, extracte din alge de mare
alimentare, seminţe, preparate, ulei de susan
alimentar, moluşte, nu vii, smântână, ouă de
melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conserve,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat, supă de fructe de
pădure, desert pe bază de fructe de pădure
și frișcă, mâncare pe bază de legume pentru
bebeluși, verjus pentru uz culinary, gustări pe
bază de carne, gustări pe bază de peşte, gustări
pe bază de legume.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
înlocuitori de cafea, praf de copt, sodă
alimentară (bicarbonat de sodiu pentru gătit) /
bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă
alimentară), baozi, făină de orz, mix pentru
clătite sărate, făină de fasole, oţet din bere,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi / fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrişcă, procesată,
făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci, burritos,
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pudră de tort, cocă de tort / aluat de tort,
glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri, zahăr
candel cristalizat, bomboane de decor pentru
torturi, capere, caramele(dulciuri)/ caramele
(bomboane), sare cu ţelină, preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat,
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respiraţiei, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru aluaturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate

şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie), pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
culinar, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară (condimente), făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane metolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
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(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca,
tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de
îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos de roşii,
tortillas, turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită,
cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
preparate vegetale folosite ca substituenţi pentru
cafea, vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman,
drojdie, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate), băuturi pe bază de ceai cu lapte,
chipsuri de cartofi acoperite cu ciocolată, ceaiuri
de plante, înlocuitori de ceai, produse din
ciocolată cu lichior, înlocuitori de cacao, drojdie
pentru fabricarea berii, kombucha, produse de
patiserie daneză, gnocchi, cristale de jeleu
cu arome, pentru fabricarea produselor de
cofetărie cu jeleu, suc de lămâie cristalizat
(pentru asezonare), semințe de dovleac
procesate (pentru asezonare), semințe de
cânepă procesate (pentru asezonare), grâu
spelt, procesat, mâncare pe bază de tăiței,
pentru bebeluși, alac procesat, budinci de lapte,
boabe de cacao decorticate, pastă de soia
fermentată (doenjang) (condiment), pastă de
ardei iute (gochujang), kimbap, faguri de miere
comestibili, îndulcitori artificiali pentru utilizare în
scop culinar, zaharină pentru utilizare în scop
culinar, aspartam pentru utilizare în scop culinar,
ceară de albine comestibilă, înlocuitori de zahăr
pentru utilizare în scop culinar, boabe de cafea
prăjite, biscuiţi umpluţi/fursecuri umplute.
31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor, preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz, fasole,
proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de pădure,
proaspete, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, borhot,

preparate pentru păsările ouătoare, ouă pentru
incubaţie, fertilizate, icre de peşte, peşte, viu,
făină de peşte pentru consum animal, momeală
de pescuit, vie, făină de in (nutreţ), bulbi de
flori / bulbi, flori, naturale, flori, uscate, pentru
decorare, nutreţ / hrană pentru animale / furaj,
fructe, proaspete, reziduuri de fructe (tescovină) /
tescovină, ierburi de grădină, proaspete, usturoi,
proaspăt, grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, struguri, proaspeţi, şroturi
pentru păsări, fân, alune de pădure, proaspete,
heringi, vii, conuri de hamei, hamei, insecte
comestibile, vii, boabe de ienupăr, crap koi (crap
japonez), viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in pentru consum animal, făină din seminţe
de in pentru consum animal, seminţe de
in comestibile, neprocesate, aşternut pentru
animale, aşternut de turbă, homari, vii, boabe
de roşcove, în formă brută, porumb, turtă de
porumb pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor, făină
pentru animale, animale de menajerie, spori de
ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici, nuci, neprocesate, moluşte, vii,
momeală de pescuit uscată prin înghețare, flori
comestibile, proaspete, ghimbir, proaspăt, boabe
de soia, proaspete, ovăz, turtă de oleaginoase /
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii, făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, seminţe
germinate pentru uz botanic, răsaduri, seminţe
pentru plantare / seminţe de plante, susan
comestibil, neprocesat, arbuşti / tufe, ouă de
viermi de mătase, viermi de mătase, spanac,
proaspăt, languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ
de grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, ton, viu, turbă, naturală /
gazon, cherestea brută, cherestea netăiată,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
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consum animal, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal, mănunchiuri de
mesteacăn pentru masaj la saună, semințe
de dovleac neprocesate, semințe de cânepă
neprocesate, grâu spelt neprocesat, iarba-mâței,
alac neprocesat, fructe de cafea, neprocesate.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
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, altele decât uleiurile
esențiale, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, altele decât uleiurile esențiale, sucuri
de fructe / suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, apă lithia (bogată în litiu), bere
de malţ, must de malţ, 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, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, 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 roşii (băutură),
sucuri de legume (băuturi), ape (băuturi),
băuturi din zer, amestecuri uscate pe bază de
amidon pentru băuturi, cocktailuri non-alcoolice
pe bază de bere, bere fără alcool, pulberi
pentru prepararea băuturilor răcoritoare, hamei
congelat pentru fabricarea berii, pelete de hamei
pentru fabricarea berii.
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate,
esenţe alcoolice, altele decât uleiurile esențiale,
extracte alcoolice, altele decât uleiurile esențiale,
extracte din fructe, alcoolice, altele decât uleiurile
esențiale, gin, hidromel (mied) / mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de
trestie de zahăr, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele

decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin,
băuturi pe bază de vin, soju, makkoli.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
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servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzărilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de telemarketing, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de cv-uri pentru terţi,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
organizarea și desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de prelucrare a datelor,
servicii de generare de potențiali clienți, servicii
de comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii

de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, prospectare a vânzărilor pentru terţi,
dezvoltare a conceptelor de marketing, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii de cazare
hotelieră, rezervări de hoteluri, închirierea sălilor
de şedinţe, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de bucătari personali,
servicii de restaurante washoku, servicii de
recepție pentru cazare temporară (repartizarea
cheilor), servicii de adăposturi de animale,
cazare temporară în case de tranzit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, servicii de critică
gastronomică (oferirea de informații despre
alimente și băuturi), servicii de restaurant cu
vânzare pentru acasă, închirieri de mobilier,
servicii oferite de bodegi de vinuri, servicii de bar
cu servire de vin, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), închiriere de roboți pentru
prepararea băuturilor.

───────
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(210) M 2023 00731
(151) 30/01/2023
(732) GEORGE TÎRCĂ, STR. DRAGOS

VRANCEANU, NR. 92A, JUDEȚ
VALCEA, BĂDENI, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)
Hackerville

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

41. Servicii de editare de publicații, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații on-
line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, educație, instruire, divertisment,
activitați culturale, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
difuzare de materiale multimedia, publicarea
de materiale multimedia online, publicare de
ziare, publicare multimedia a ziarelor, publicare
online de ziare electronice, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii de
agenție literară, furnizare de informații și știri
online, difuzare de reportaje de către agenții
de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, editare de film, producții de film,
altele decât filmele publicitare, proiecție de
filme video, regizare de filme, alta decât de
filme publicitare, producție de clipuri grafice

cinematografice, servicii de editare audio și
video.

───────

(210) M 2023 00732
(151) 30/01/2023
(732) VICTOR NEGRU, B-DUL DECEBAL

NR. 6, BL. 1, AP. 34, CHIȘINĂU,
MD-2038, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

R RIMOBEL

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Servicii de achiziţii de întreprinderi pentru
terţi, administrare a afacerilor pentru centre
de conferinţe, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare angro şi cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenţi,
administrare de birouri de afaceri pentru
terţi, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială şi pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane şi
servicii de recrutare, administrarea comercială
a licenţelor produselor şi a serviciilor pentru
terţi, administrarea magazinelor, administrarea
şi managementul întreprinderilor comerciale,
servicii de relocare pentru afaceri, administrarea
societăţilor comerciale (pentru terţi), asistenţă
comercială în managementul afacerilor,
asistenţă comercială privind deschiderea de
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francize, asistenţă comercială privind sistemul
de franciză, asistenţă în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistenţă
în administrarea întreprinderilor industriale şi
comerciale, asistenţă în afaceri, asistenţă
în conducerea afacerilor, asistenţă în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistenţă în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistenţă în gestiunea comercială a firmelor
în sistem de franciză, asistenţă în gestiunea
afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, asistenţă în
domeniul administrării şi planificării afacerilor,
asistenţă în management pentru companiile
comerciale, asistenţă în management pentru
firme comerciale, asistenţă în management
pentru întreprinderi comerciale, asistenţă în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistenţă managerială pentru
organizaţiile industriale, asistenţă pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistenţă în materie de
management, furnizarea asistenţei (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizarea asistenţei în
afaceri, furnizarea asistenţei în managementul
afacerilor, furnizarea asistenţei pentru înfiinţarea
unei afaceri în sistem de franciză, furnizarea
informaţiilor de contacte comerciale şi de
afaceri, pe internet, gestiunea afacerilor
de comerţ cu amănuntul pentru terţi,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, furnizarea informaţiilor despre
metode de vânzare, intermedierea afacerilor
comerciale pentru terţi, intermediere publicitară,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, investigaţii comerciale, management
de afaceri comerciale, management în
procesele de afaceri, managementul activităţilor
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relaţiei cu clienţii,
managementul şi administrarea afacerilor,
managementul şi consultanţa în procesele de
afaceri, pentru terți, negociere de contracte de
publicitate, organizarea întâlnirilor de afaceri,
organizarea şi coordonarea întâlnirilor de
afaceri, organizarea administrării afacerilor,
organizarea afacerilor, planificare privind
gestionarea afacerilor, respectiv căutare de
asociaţi pentru fuziuni, preluări, precum şi
înfiinţări de întreprinderi, realizarea studiilor
de proiect referitoare la aspecte legate de
afaceri (studii de piaţă), pregătirea studiilor
de proiecte referitoare la aspecte legate de
afaceri, servicii de reorganizare a proceselor
de afaceri, servicii de administrare a afacerilor,

servicii de consultanţă în afaceri, servicii de
asistenţă administrativă şi prelucrarea datelor,
servicii de colaborări a afacerilor în reţea, servicii
de comandă angro, servicii de consultanţă
şi de management al afacerilor, servicii de
franciză care oferă asistenţă în afaceri, servicii
de gestionare a lanţului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii de
reprezentanţă comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistenţă în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale
sau comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în reţea, supravegherea afacerii
(în numele terţilor), achiziţii de produse
în numele societăţilor terţe, achiziţionarea
produselor şi serviciilor pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preţ, servicii
de comercializare cu amănuntul de mobilier,
servicii de comerţ cu amănuntul prin comenzi
poştale de mobilier, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu mobilier, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de vânzare angro
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură
cu mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură cu
mobilier, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în domeniul comercializării
produselor.

───────

(210) M 2023 00733
(151) 30/01/2023
(732) SC VIKINGPROFIL SRL, STR.

PRINCCIPALA NR. 19A, JUDEȚ
PRAHOVA, FILIPEȘTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC.
2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
KORAL S

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

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
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fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, materiale de construcții din
metal, tablă cutată, jgheaburi pentru burlane
metalice, țigle metalice pentru acoperișuri,
acoperișuri metalice intermitente, jgheaburi
metalice pentru acoperișuri, învelitori metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, care încorporează celule fotovoltaice.

───────

(210) M 2023 00735
(151) 30/01/2023
(732) IGOR PRISACARI, ZĂLUCENI,

ZĂLUCENI/FLOREȘTI, MD-6654,
REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

PRISACARI

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.07.24; 05.05.21; 01.03.02;
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri.
35. Servicii de achiziţii de întreprinderi pentru
terţi, administrare a afacerilor pentru centre
de conferinţe, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare angro şi cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenţi,
administrare de birouri de afaceri pentru
terţi, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială şi pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane şi
servicii de recrutare, administrarea comercială
a licenţelor produselor şi a serviciilor pentru
terţi, administrarea magazinelor, administrarea
şi managementul întreprinderilor comerciale,
servicii de relocare pentru afaceri, administrarea
societăţilor comerciale (pentru terţi), asistenţă
comercială în managementul afacerilor,
asistenţă comercială privind deschiderea de
francize, asistenţă comercială privind sistemul
de franciză, asistenţă în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistenţă
în administrarea întreprinderilor industriale şi
comerciale, asistenţă în afaceri, asistenţă
în conducerea afacerilor, asistenţă în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistenţă în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistenţă în gestiunea comercială a firmelor
în sistem de franciză, asistenţă în gestiunea
afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, asistenţă în
domeniul administrării şi planificării afacerilor,
asistenţă în management pentru companiile
comerciale, asistenţă în management pentru
firme comerciale, asistenţă în management
pentru întreprinderi comerciale, asistenţă în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistenţă managerială pentru
organizaţiile industriale, asistenţă pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistenţă în materie de
management, furnizarea asistenţei (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizarea asistenţei în
afaceri, furnizarea asistenţei în managementul
afacerilor, furnizarea asistenţei pentru înfiinţarea
unei afaceri în sistem de franciză, furnizarea
informaţiilor de contacte comerciale şi de
afaceri, pe internet, gestiunea afacerilor
de comerţ cu amănuntul pentru terţi,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, furnizarea informaţiilor despre
metode de vânzare, intermedierea afacerilor
comerciale pentru terţi, intermediere publicitară,
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intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, investigaţii comerciale, management
de afaceri comerciale, management în
procesele de afaceri, managementul activităţilor
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relaţiei cu clienţii,
managementul şi administrarea afacerilor,
managementul şi consultanţa în procesele de
afaceri, pentru terți, negociere de contracte de
publicitate, organizarea întâlnirilor de afaceri,
organizarea şi coordonarea întâlnirilor de
afaceri, organizarea administrării afacerilor,
organizarea afacerilor, planificare privind
gestionarea afacerilor, respectiv căutare de
asociaţi pentru fuziuni, preluări, precum şi
înfiinţări de întreprinderi, realizarea studiilor
de proiect referitoare la aspecte legate de
afaceri (studii de piaţă), pregătirea studiilor
de proiecte referitoare la aspecte legate de
afaceri, servicii de reorganizare a proceselor
de afaceri, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de consultanţă în afaceri, servicii de
asistenţă administrativă şi prelucrarea datelor,
servicii de colaborări a afacerilor în reţea, servicii
de comandă angro, servicii de consultanţă
şi de management al afacerilor, servicii de
franciză care oferă asistenţă în afaceri, servicii
de gestionare a lanţului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii de
reprezentanţă comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistenţă în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale
sau comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în reţea, supravegherea afacerii
(în numele terţilor), achiziţii de produse
în numele societăţilor terţe, achiziţionarea
produselor şi serviciilor pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preţ, servicii
de comercializare cu amănuntul de băuturi
alcoolice, servicii de comerţ cu amănuntul
prin comenzi poştale de băuturi alcoolice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu băuturile alcoolice, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de vânzare angro pentru băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru băuturi alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondenţă
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu băuturile alcoolice,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
asistenţă în domeniul comercializării produselor.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară, servicii de restaurante,

servicii oferite de baruri, servicii de catering,
servicii hoteliere, servicii oferite de pensiuni.

───────

(210) M 2023 00736
(151) 30/01/2023
(732) IT SECURITY SRL, STR.

BIHORULUI NR.11 , BL. B4-1,
AP.10, JUDEȚ ARAD, ARAD,
310140, ARAD, ROMANIA

(540)
IT SECURITY

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

45. Servicii de pază și protecție.
───────

(210) M 2023 00738
(151) 30/01/2023
(732) ICCO PARC INDUSTRIAL S.R.L.,

STR. SPICULUI NR. 3, C6-B2,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Industrial Park Brasov

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.08;
26.11.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Administrarea serviciilor centralizate pe care
furnizorii de utilități le prestează pentru utilizatorii
parcurilor industriale.
36. Închirierea de spații pentru producție, birouri
și conferințe.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────

(210) M 2023 00739
(151) 30/01/2023
(732) LOOPS ENTERTAINMENT S.R.L.,

STRADA PUȚUL LUI ZAMFIR NR.
36, ET 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MINISTERUL MANELELOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.02;
01.01.17; 02.01.01; 02.01.23; 26.11.03;
26.11.06; 26.11.09

(591) Culori revendicate:mov, galben, roz,
portocaliu

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00740
(151) 30/01/2023
(732) GLOBAL RECORDS SRL,

STRADA PUȚUL LUI ZAMFIR,
NR.36, ET 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ANTONIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 27.05.25

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2023 00741
(151) 30/01/2023
(732) GLOBAL RECORDS SRL,

STRADA PUȚUL LUI ZAMFIR,
NR.36, ET 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

M MINELLI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.21;
27.05.25

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00742
(151) 30/01/2023
(732) GLOBAL RECORDS SRL,

STRADA PUȚUL LUI ZAMFIR,
NR.36, ET 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DAYANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.25;
29.01.01

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00743
(151) 30/01/2023
(732) GLOBAL RECORDS SRL,

STRADA PUȚUL LUI ZAMFIR,
NR.36, ET 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

wrs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 27.05.25
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00745
(151) 30/01/2023
(732) EDUARD- CONSTANTIN CIOCOIU,

STR. DARMANESTI, NR. 22, BL.
A16, SC.E, ET.5, AP.179, JUDET
NEAMT, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

AGD aquarium green design

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 363,
Pantone 376), negru

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

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

───────

(210) M 2023 00746
(151) 30/01/2023
(732) CLAUDIU SUTAN, STRADA

BRADULUI, NR. 9, BL. 40, SC. E,
AP. 5, JUDET ARGES, PITESTI,
110348, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
INFLUENSCIENCER

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

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

───────

(210) M 2023 00747
(151) 30/01/2023
(732) SC AVL CONSTRUCT TECH SRL,

STR.TIPOGRAFILOR, NR.6, SC.A,
AP.20, JUDET BACAU, BACAU,
600372, BACĂU, ROMANIA

(540)
MATRI-X

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

9. Suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
ansambluri de baterii, aparate de stocare a
electricității, baterie pentru țigări electronice,
aparate și instrumente pentru acumularea
energiei electrice, acumulatori cu nichel-cadmiu,
acumulatori alcalini, acumulatoare (încărcătoare
pentru - electrice), adaptoare electrice,
adaptoare de călătorie pentru prize electrice,
adaptoare de curent electric destinate utilizării
cu priza brichetă auto, adaptoare de curent
alternativ, adaptoare de curent, alimentatoare cu
tensiune stabilizată, amplificatoare de energie
electrică, amplificatoare de putere, aparataje
de conexiuni (electrice), aparate de comutare
electrice, aparate pentru stabilizarea frecvenței,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
comutatoare fără fir, drivere led, invertoare cc/ca,
invertoare (electricitate), redresoare electrice,
surse de alimentare electronice, surse de
alimentare (transformatoare), transformatoare
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de curent electric, transformatoare de curent,
transformatoare de tensiune, transformatoare
electrice, transformatoare electronice, aparate
de reglare electrică, adaptoare audio, bănci de
încărcare, componente electrice și electronice,
cabluri scart, carduri de memorie usb, lentile
antireflex, lentile de contact cosmetice, lentile
brute, lentile din material plastic, lentile
interschimbabile, huse pentru aparate optice,
filtre pentru dispozitive optice, filtre optice de
sticlă, filtre optice, lanțuri pentru ochelari și
pentru ochelari de soare, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile optice, lentile
optice brute, lentile oftalmologice, aparate pentru
curățarea lentilelor de contact, apărători pentru
ochelari, apărători pentru ochi, casete pentru
lentile de contact, etuiuri adaptate pentru lentile
de contact, etuiuri de ochelari, etuiuri pentru
ochelari fără brațe, lentile de contact, lănțișoare
pentru ochelari fără brațe, lentile pentru ochelari,
ochelari, ochelari cu lentile polarizate, ochelari
de citit, ochelari de protecție, ochelari de
vedere pentru copii, ochelari (optică), tocuri
de ochelari, suporturi pentru ochelari, șnururi
pentru ochelari fără brațe, tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, tocuri pentru ochelari
fără brațe, binocluri (optică), vizoare pentru
uși, vizoare optice pentru uși, vizoare optice,
ochelari inteligenți, dispozitive pentru localizarea
persoanelor, sonerii de ușă, electrice, sonerii
electrice, sonerii electrice pentru uşi, sonerii
electronice, sonerii electronice cu camere video
pentru uși, sonerii electronice de avertizare,
sonerii electronice fără fir pentru uși, sonerii,
electrice, sisteme de supraveghere video, cabluri
de semnal pentru it/av și telecomunicații, cititoare
de coduri de bare (decodoare), conectori
multimedia pentru vehicule, adaptoare usb,
aparate de stocare pentru programe informatice,
cartele de extindere a memoriei, dispozitive cu
memorie, dispozitive cu memorie pentru stocare,
dispozitive cu memorie tampon (hardware de
calculator), dispozitive de memorie, hardware
conectabil prin magistrală serială universală
(usb), medii care pot fi citite de calculator,
medii de stocare digitale, memorie flash,
memorii electronice, memorii usb, memorii
usb (neînregistrate), memorii volatile, mijloace
de stocare electronice, module de extensie
a memoriei, module de memorie, plăci de
memorie, stick usb tip carte de credit, stickuri
de memorie, suporturi de date, suporturi de
date electronice, unități de stocare (ssd),
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
măști pentru scafandri, măști pentru scufundare
liberă, măști respiratorii, altele decât cele
pentru respirație artificială, ochelari pentru
scafandri, folii de protecție pentru tablete,

folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție
adaptate pentru lentilele telefoanelor inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, huse
pentru laptopuri, huse pentru telefoane, huse
pentru tablete, huse pentru calculatoare tabletă,
huse pentru telefoane (special adaptate), huse
din piele pentru tablete, huse adaptate pentru
calculatoare netbook, huse pentru calculatoare
de tip laptop, șnururi pentru telefoane celulare,
șnururi pentru ochelari de soare, tastaturi
pentru tablete, stații de andocare pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, huse pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane inteligente, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material textil,
huse pentru telefoane inteligente care conțin
tastatură, ochelari antireflex, ochelari antipraf,
ochelari de vedere, ochelari de sport, ochelari
de protecție pentru sport, etuiuri pentru ochelari
de soare, ochelari de protecție pentru zapadă,
ochelari de vedere (articole optice), lănțișoare
pentru ochelari de soare, tocuri de ochelari de
vedere, ochelari de protecție pentru protejarea
ochilor, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cabluri usb pentru telefoane mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, fire de telefon, prize
pentru telefon, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri de conectare pentru telefon,
adaptoare ethernet, adaptoare video, adaptoare
pentru prize, cabluri adaptoare (electrice),
adaptoare pentru imprimante, conectoare
adaptoare (electrice), adaptoare de baterii,
adaptoare pentru telefoane, adaptoare pentru
cabluri, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri), adaptoare de rețele informatice, cabluri
adaptoare pentru căști, adaptoare de carduri
pentru calculator, adaptoare pentru accesul
la rețele fără fir, adaptoare pentru conexiuni
între dispozitive media, adaptoare de gen
pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru carduri
de memorie flash, căști, căști stereo, căști
audio, căști pentru telefoane, căști in-ear, căști
pentru muzică, căști fără fir, cutii pentru căști,
casti fara fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști de
protecție pentru sport, căști cu microfon pentru
comunicații, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști fără fir pentru telefoane inteligente,
seturi de căști pentru telefoanele mobile, căști
cu microfon pentru utilizare cu calculatoare,
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căști fără fir folosite cu telefoane mobile,
căști pentru utilizare împreună cu dispozitive
mobile de telecomunicații, tastaturi, tastaturi
multifuncționale, tastaturi de calculator, tastaturi
de calculatoare, tastaturi fara fir, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi multifuncționale
pentru calculatoare, tastaturi pentru telefoane
inteligente, huse pentru tastaturi de calculator,
cabluri audio, conectoare pentru cabluri audio,
testere de cabluri audio, adaptoare coaxiale.
25. Mănuși de iarnă, mănuși (articole de
îmbrăcăminte), mănuși de iarnă pentru
dispozitive cu ecran tactil.

───────

(210) M 2023 00748
(151) 30/01/2023
(732) CĂTĂLIN-EUGEN MAHU, STR.

DIONISIE LUPU NR. 53, AP.
25, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
LA MAMA

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, management de
restaurant pentru terți, administrare a afacerilor
pentru restaurant, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese
cu specific romanesc, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi
cu specific romanesc, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi cu specific romanesc, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare
cu specific romanesc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie

cu specific romanesc, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare
cu specific romanesc, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare cu specific romanesc, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, promovarea
vanzarilor pentru terti, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru terți),
marketing de produse, marketing pe internet,
prezentarea produselor si serviciilor prin orice
mijloace de comunicare pe cale radiofonica,
prin televiziune, prin internet, de teleshopping,
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
prezentare de produse, prezentare de produse
cu specific romanesc, promovarea bunurilor
altora, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse cu specific romanesc,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de vânzare în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii) băuturi
alcoolice care conţin fructe, aperitive, băuturi
distillate, bitter, digestive, coniac, cidru, cocktail-
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uri, lichioruri, gin, băuturi spirtoase, vodcă,
whisky, vin, vin alb, vin rosu, vinuri rozé,
vin de struguri, vin fiert, vin spumant, servicii
de lanţ de magazine de produse cu specific
romanesc, servicii de lanţ de magazine de
produse, servicii de desfacere de produse cu
specific romanesc, servicii de desfacere de
produse, adunarea impreuna a unor bunuri
oferite altora spre vanzare, cu posibilitatea
unor vizionari convenabile a acestora de catre
clienti, administrare comercială de licente de
servicii si produse pentru terti, servicii de
intermediere comercială între clienţi şi prestatori
de servicii şi producătorii de bunuri cu specific
romanesc, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, targuri, prezentarui
de produse cu specific romanesc în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
expoziţii, targuri, prezentarui de produse în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de prezentări de produse cu specific romanesc
în scop promoţional, organizarea de prezentări
de produse în scop promoţional, managementul
afacerilor pentru hoteluri si restaurante,
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri), servicii de
intermediere comercială între clienţi şi prestatorii
de servicii şi producătorii de bunuri cu
specific romanesc, în special în restaurant,
in cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii şi
producătorii de bunuri, în special în restaurant, in
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau a
unui mall, a unei varietăţi de magazine en
detail, precum şi restaurante, fast-food-uri, săli
de cinema, servicii de divertisment, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ouă și produse din ouă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate

și înlocuitori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri și grăsimi comestibile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pateuri (patiserie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu plăcinte dulci sau sărate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu clătite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pâine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu budinci, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse vegane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
vegetariene, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fructe de mare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante cu
autoservire cu specific romanesc, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante de delicatese cu specific romanesc,
servicii de restaurant și bar cu specific romanesc,
servicii de restaurant și bar, servicii de restaurant
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în cadrul hotelurilor, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi cu
restaurante private cu specific romanesc, servicii
de restaurant cu specific romanesc cu servire
la pachet, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurante cu specific
romanesc pentru furnizarea de mâncăruri rapide,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri cu specific romanesc,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri cu specific romanesc,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de restaurante fast-food
cu specific romanesc, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurante cu mâncare
specific romanesc, servicii de restaurante cu
mâncare, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifică bucătăriei cu specific
romanesc, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare, servicii de mâncare la pachet
cu specific romanesc, servicii de mâncare
la pachet, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi cu specific romanesc,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servire de mâncare cu specific
romanesc destinată consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei romanesti, servicii oferite de
bufet salate cu specific romanesc, servicii oferite
de bufet salate, servicii de bufet cu specific
romanesc, servicii de bufet, servicii oferite de
bufete cu autoservire cu specific romanesc,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servire
de alimente și băuturi cu specific romanesc,
servire de alimente și băuturi, servicii de bar,
cafenele, servicii de catering de alimente şi
băuturi, servicii de catering de alimente şi băuturi
cu specific romanesc, servicii de snack-bar-uri,
servicii de baruri, servicii de baruri de cocteiluri,
servicii de catering, servicii de ceainării, servicii
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii ale bistrourilor, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de bar cu servire de vin
cu specific romanesc, servicii de bufet, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru firme, servicii de cluburi de băuturi private,
servicii prestate de bucătari personali, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), inchiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate

pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, organizare de banchete (mâncare și
băutură), servicii de catering pentru banchete.

───────

(210) M 2023 00750
(151) 30/01/2023
(732) CĂTĂLIN - EUGEN MAHU, STR.

DIONISIE LUPU NR. 53, AP.
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ROMANIA

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

(540)
CA LA MAMA ACASĂ

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, management de
restaurant pentru terți, administrare a afacerilor
pentru restaurant, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese
cu specific romanesc, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi
cu specific romanesc, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi cu specific romanesc, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare
cu specific romanesc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
cu specific romanesc, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare
cu specific romanesc, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin corespondență în legătură cu produse
alimentare cu specific romanesc, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, promovarea
vanzarilor pentru terti, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru terți),
marketing de produse, marketing pe internet,
prezentarea produselor si serviciilor prin orice
mijloace de comunicare pe cale radiofonica,
prin televiziune, prin internet, de teleshopping,
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
prezentare de produse, prezentare de produse
cu specific romanesc, promovarea bunurilor
altora, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse cu specific romanesc,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de vânzare în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii) băuturi
alcoolice care conţin fructe, aperitive, băuturi
distillate, bitter, digestive, coniac, cidru, cocktail-
uri, lichioruri, gin, băuturi spirtoase, vodcă,
whisky, vin, vin alb, vin rosu, vinuri rozé, vin
de struguri, vin fiert, vin spumant, servicii oferite
de lanţ de magazine de produse cu specific
romanesc, servicii oferite de lanţ de magazine
de produse, servicii de desfacere de produse
cu specific romanesc, servicii de desfacere de

produse, adunarea impreuna a unor bunuri
oferite altora spre vanzare, cu posibilitatea
unor vizionari convenabile a acestora de catre
clienti, administrarea comercială de licente de
servicii si produse pentru terti, servicii de
intermediere comercială între clienţi şi prestatori
de servicii şi producătorii de bunuri cu specific
romanesc, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, targuri, prezentarui
de produse cu specific romanesc în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
expoziţii, targuri, prezentarui de produse în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de prezentări de produse cu specific romanesc
în scop promoţional, organizarea de prezentări
de produse în scop promoţional, managementul
afacerilor pentru hoteluri si restaurante,
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri), servicii de
intermediere comercială între clienţi şi prestatorii
de servicii şi producătorii de bunuri cu
specific romanesc, în special în restaurant,
in cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii şi
producătorii de bunuri, în special în restaurant, in
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau a
unui mall, a unei varietăţi de magazine en
detail, precum şi restaurante, fast-food-uri, săli
de cinema, servicii de divertisment, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ouă și produse din ouă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate
și înlocuitori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri și grăsimi comestibile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu prăjituri, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu pateuri (patiserie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu plăcinte dulci sau sărate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu clătite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pâine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu budinci, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse vegane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
vegetariene, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fructe de mare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante cu
autoservire cu specific romanesc, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante de delicatese cu specific romanesc,
servicii de restaurant și bar cu specific romanesc,
servicii de restaurant și bar, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi cu
restaurante private cu specific romanesc, servicii
de restaurant cu specific romanesc cu servire
la pachet, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurante cu specific
romanesc pentru furnizarea de mâncăruri rapide,

servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri cu specific romanesc,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri cu specific romanesc,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de restaurante fast-food
cu specific romanesc, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurante cu mâncare
specific romanesc, servicii de restaurante cu
mâncare, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifică bucătăriei cu specific
romanesc, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare, servicii de mâncare la pachet
cu specific romanesc, servicii de mâncare
la pachet, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi cu specific romanesc,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servire de mâncare cu specific
romanesc destinată consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei romanesti, servicii oferite
de bufet de salate cu specific romanesc,
servicii oferite de bufet de salate, servicii de
bufet cu specific romanesc, servicii de bufet,
servicii oferite de bufete cu autoservire cu
specific romanesc, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servire de alimente și băuturi cu
specific romanesc, servire de alimente și băuturi,
servicii de bar, servicii oferite de cafenele,
servicii de catering de alimente şi băuturi,
servicii de catering de alimente şi băuturi cu
specific romanesc, snack-bar-uri, baruri, baruri
de cocteiluri, servicii de catering, servicii de
ceainării, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii ale
bistrourilor, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de bar cu servire de vin cu specific
romanesc, servicii de bufet, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
firme, servicii de cluburi de băuturi private,
servicii prestate de bucătari personali, pregătirea
și furnizarea de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, organizare de banchete (mâncare și
băutură), servicii de catering pentru banchete.

───────



ERATA 

 

Referitor la cererea de marcă nr. M 2022 07983, publicată în 

data de 14.11.2022, dintr-o eroare materială, numărul clasei de produse 

a fost menţionat eronat. Corect fiind 30 in loc de 33. 

 

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; orez, paste şi 

tăiţei; tapioca şi sago; făină şi preparate din cereale; pâine, produse de 

patiserie şi produse de cofetărie; ciocolată; îngheţată, sorbeturi şi alte 

produse similare sub formă de înghețată, comestibile; zahăr, miere, 

melasă; drojdie, praf de copt; sare, condimente, mirodenii, ierburi 

conservate; oţet, sosuri şi alte condimente; gheaţă (apă îngheţată). 

 

 



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2023 00613/26.01.2022, 
publicată în data de 02.02.2023, se scoate de la publicare deoarece taxele de înregistrare 
și publicare ale cererii de marcă nu au intrat în contul OSIM. 

 


