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Cereri Mărci publicate în 03.12.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 07998 26/11/2014 S.C. JI QIN PRODUCTIE S.R.L. 72

2 M 2014 07999 26/11/2014 S.C. JI QIN PRODUCTIE S.R.L. 72

3 M 2014 08009 26/11/2014 S.C. PASTA GYERMELY S.R.L. AŢA PĂIANJENULUI

4 M 2014 08010 26/11/2014 MRAD MAISSAM STUBBORN

5 M 2014 08011 26/11/2014 S.C. M&N ITALY TRADING S.R.L. HYDRARAIN

6 M 2014 08012 26/11/2014 S.C. M&N ITALY TRADING S.R.L. HYDRATECH

7 M 2014 08013 26/11/2014 S.C. CERTIFIED SOLUTIONS
S.R.L.

OKTOR

8 M 2014 08014 26/11/2014 S.C. DIANY COM S.R.L. îngheţata Diany un dessert
Excellent ice cream

9 M 2014 08015 26/11/2014 S.C. CERTIFIED SOLUTIONS
S.R.L.

MEDIGEL

10 M 2014 08016 26/11/2014 S.C. DIRECTORIES
MANAGEMENT SYSTEMS S.R.L.

ROLOCAL

11 M 2014 08017 26/11/2014 S.C. MEDIA CONSULTA
INTERNATIONAL S.R.L.

DOBROGEA TV

12 M 2014 08018 26/11/2014 ALBU MIHAI CATALIN A.R.T.E Asociaţia Română de
Terapii Expresive susţinem
formarea ta

13 M 2014 08019 26/11/2014 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. GIUSTO COLA 0%

14 M 2014 08020 26/11/2014 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Pachetul BT IZI

15 M 2014 08021 26/11/2014 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. GIUSTO COLA 0

16 M 2014 08022 26/11/2014 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Pachetul BT IZI+

17 M 2014 08023 26/11/2014 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. GIUSTO COLA ZERO
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18 M 2014 08024 26/11/2014 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Muhlbacher 2,5 l la preţ de
veselie

19 M 2014 08025 26/11/2014 HORTIFRUCT S.R.L. Un strop de energie! HORTI Fruct

20 M 2014 08026 26/11/2014 S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY
S.R.L.

MR SANDWICH

21 M 2014 08027 26/11/2014 SORA KOZMETIK SANAYI
TICARET A.S

SORA AMORE

22 M 2014 08028 26/11/2014 SORA KOZMETIK SANAYI
TICARET A.S

sora Garden collection

23 M 2014 08029 26/11/2014 SORA KOZMETIK SANAYI
TICARET A.S

TROPICANA

24 M 2014 08030 26/11/2014 SORA KOZMETIK SANAYI
TICARET A.S

SORA AROMA

25 M 2014 08031 26/11/2014 SORA KOZMETIK SANAYI
TICARET A.S

SECRET OF LADY

26 M 2014 08032 26/11/2014 SORA KOZMETIK SANAYI
TICARET A.S

LADY'S SECRET

27 M 2014 08033 26/11/2014 ASOCIATIA JAZZ.RO JAZZ FOR KIDS

28 M 2014 08034 26/11/2014 ASOCIATIA JAZZ.RO Jazz in church

29 M 2014 08035 26/11/2014 ASOCIATIA JAZZ.RO jazz in church FESTIVAL

30 M 2014 08036 26/11/2014 S.C. MACON S.R.L. Academia de BCA

31 M 2014 08037 26/11/2014 GHEORGHE DINA mobile experts.ro

32 M 2014 08038 26/11/2014 ASOCIATIA CLUBUL LIONS
BISTRITA

târgul de purici

33 M 2014 08039 26/11/2014 CIOBANU ANDREI SUGE-O, RAMONA! O
POVESTE SEMI-AMUZANTA

34 M 2014 08040 26/11/2014 SOCIETE LOIUS DELHAIZE
FINANCIERE ET DE
PARTICIPATION, EN ABREGE
DELFIPAR

CORA WINE
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(210) M 2014 07998
(151) 26/11/2014
(732) S.C. JI QIN PRODUCTIE S.R.L.,

Bdul Basarabia nr. 210-216, bl.M15,
sc.1, ap.5, sector 2, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

72

(591) Culori revendicate:roz, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:261108; 270702;

270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07999
(151) 26/11/2014
(732) S.C. JI QIN PRODUCTIE S.R.L.,

Bdul Basarabia nr. 210-216, bl.M15,
sc.1, ap.5, sector 2, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

72

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260117; 270702;

270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08009
(151) 26/11/2014
(732) S.C. PASTA GYERMELY S.R.L.,

Str. Harghita nr. 41, Bir. 10, Jud.
Harghita, , MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

AŢA PĂIANJENULUI

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

30 Fidea, paste uscate şi proaspete, tăieţei.
35 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea fidelei, pastelor uscate şi
proaspete, tăieţeilor pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul
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site-urilor web şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08010
(151) 26/11/2014
(732) MRAD MAISSAM, Str. Buzeşti, nr.

61, bl. A6, sc. A, et. 8, ap. 56, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

STUBBORN

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08017
(151) 26/11/2014
(732) S.C. MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Lipscani nr. 79, camera 2, sector 3,
030033, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOBROGEA TV

(591) Culori revendicate:galben, negru, gri,
ocru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

270515; 290114;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08018
(151) 26/11/2014
(732) ALBU MIHAI CATALIN, Str. Teliţa

nr. 21, bl. 122B, sc. B, et. 1, ap. 58,
sector 5, 051884, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

A.R.T.E Asociaţia Română de Terapii
Expresive susţinem formarea ta

 
(531) Clasificare Viena:010302; 010312;

030201; 030224; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08019
(151) 26/11/2014
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GIUSTO COLA 0%

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08020
(151) 26/11/2014
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA

S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Pachetul BT IZI

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
 
(531) Clasificare Viena:250720; 250725;

270501; 290113;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08033
(151) 26/11/2014
(732) ASOCIATIA JAZZ.RO, Str. Lainici

nr. 50 B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

JAZZ FOR KIDS

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08011
(151) 26/11/2014
(732) S.C. M&N ITALY TRADING

S.R.L., B-dul Eroilor nr. 13 (fostă Şos.
Ştefăneşti), parter, birou nr. 15 în
suprafaţă de 23,12 mp, C1, Jud. Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

HYDRARAIN

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

7 Maşini, aparate şi dispozitive de bucătărie
acţionate electric în special: maşini de tăiat,
feliat acţionate electric, aparate/dispozitive de
răşnit, tocat, mărunţit, sfărâmat, măcinat şi
zdrobit acţionate electric pentru scopuri
casnice, mixere, amestecatoare electrice
pentru scopuri casnice, cuţite electrice, maşini
electrice de tocat, maşini de spălat vase, fiare
de călcat (maşini de călcat), maşini de spălat
rufe, uscatoare, dispozitive (utilaje) de
mărunţit gunoiul, aspiratoare, accesorii pentru
aceste produse.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi

magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08034
(151) 26/11/2014
(732) ASOCIATIA JAZZ.RO, Str. Lainici

nr. 50 B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Jazz in church
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(531) Clasificare Viena:220115; 270501;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08012
(151) 26/11/2014
(732) S.C. M&N ITALY TRADING

S.R.L., B-dul Eroilor nr. 13 (fostă Şos.
Ştefăneşti), parter, birou nr. 15 în
suprafaţă de 23,12 mp, C1, Jud. Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

HYDRATECH

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

7 Maşini, aparate şi dispozitive de bucătărie
acţionate electric în special: maşini de tăiat,
feliat acţionate electric, aparate/dispozitive de
răşnit, tocat, mărunţit, sfărâmat, măcinat şi
zdrobit acţionate electric pentru scopuri
casnice, mixere, amestecatoare electrice
pentru scopuri casnice, cuţite electrice, maşini
electrice de tocat, maşini de spălat vase, fiare

de călcat (maşini de călcat), maşini de spălat
rufe, uscatoare, dispozitive (utilaje) de
mărunţit gunoiul, aspiratoare, accesorii pentru
aceste produse.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08013
(151) 26/11/2014
(732) S.C. CERTIFIED SOLUTIONS

S.R.L., Str. Florilor nr. 262, bl. C3,
ap. 3, Jud. Cluj, 407280, FLOREŞTI
ROMANIA 

(540)

OKTOR
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebelusi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08021
(151) 26/11/2014
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GIUSTO COLA 0

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08015
(151) 26/11/2014
(732) S.C. CERTIFIED SOLUTIONS

S.R.L., Str. Florilor nr. 262, bl. C3,
ap. 3, Jud. Cluj, 407280, FLOREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEDIGEL

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08022
(151) 26/11/2014
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA

S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Pachetul BT IZI+

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
  
(531) Clasificare Viena:241707; 250720;

250725; 290113;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08023
(151) 26/11/2014
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GIUSTO COLA ZERO

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08024
(151) 26/11/2014
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Muhlbacher 2,5 l la preţ de veselie

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08016
(151) 26/11/2014
(732) S . C .  D I R E C T O R I E S

MANAGEMENT SYSTEMS
S.R.L., Bdul. Iuliu Maniu nr. 20, bl.
15A+B, sc. A, et. 8, ap.48, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROLOCAL

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:011521; 270315;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08035
(151) 26/11/2014
(732) ASOCIATIA JAZZ.RO, Str. Lainici

nr. 50 B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

jazz in church FESTIVAL
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(591) Culori revendicate:negru, mov
(531) Clasificare Viena:220115; 270501;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08014
(151) 26/11/2014
(732) S.C. DIANY COM S.R.L., Str.

Primăriei nr. 8, judeţul Maramureş,
437225, RECEA ROMANIA 

(540)

îngheţata Diany un dessert Excellent ice
cream

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

30 Îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08036
(151) 26/11/2014
(732) S.C. MACON S.R.L., Str. Santuhalm

nr.1, judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Academia de BCA

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08037
(151) 26/11/2014
(732) GHEORGHE DINA, Str. Tismana

nr. 62, Judeţul Gorj, , TG. JIU
ROMANIA 

(540)

mobile experts.ro

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:150117; 150901;

150909; 170525; 270502; 270508;
290113;  

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

9 Mecanisme pentru aparate cu preplată;
software de calculator; extinctoare.
12 Vehicule.
37 Servicii de reparaţii.
39 Servicii de transport; ambalarea şi
depozitarea mărfurilor.
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08038
(151) 26/11/2014
(732) ASOCIATIA CLUBUL LIONS

BISTRITA, Piaţa Mihai Eminescu nr.
4-5, Judeţul Bistriţa- Năsăud, 420058,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

târgul de purici

  
(531) Clasificare Viena:030114; 090302;

090907; 210125; 260416; 270501;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08039
(151) 26/11/2014
(732) CIOBANU ANDREI, Str. Mărăşti nr.

12, bl. T2, sc. A, ap. 11, Judeţul
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

SUGE-O, RAMONA! O POVESTE
SEMI-AMUZANTA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:080124; 270315;

270502; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici; discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru

aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare; filme
cinematografice de comedie, drama, actiune,
aventuri şi/sau animaţie sau filme
cinematografice pentru difuzarea printr-o
televiziune de comedie, dramă, acţiune,
aventuri şi/sau animaţie; discuri de vinil, benzi
audio, benzi audio-video, casete audio video,
discuri audio video şi discuri digitale
preînregistrate cu muzică, comedie, dramă,
acţiune, aventura, şi/sau animaţie; căşti stereo;
baterii; telefoane fără fir; calculatoare de
mână; casetofoane şi CD playere; jocuri pe
CD ROM; aparate de redare portabile pentru
karaoke, aparate de redare şi înregistrare a
casetelor video, aparate pentru citirea
discurilor compacte, radiocasetofoane digitale,
jurnale electronice; aparate de radio; mouse
pad-uri; ochelari, ochelari de soare şi tocuri
pentru aceştia; benzi audio comercializare cu
broşuri; programe de calculator, şi anume
software care leagă medii video şi audio
digitizate la o reţea informatica globală de
calculatoare; echipamente pentru jocuri
vândute ca seturi pentru jucarea unui joc de
calculator tip joc de societate; programe
pentru jocuri de calculator şi video; cartuşe şi
casete pentru jocuri video; conţinut
audiovizual descărcabil în domeniul
divertismentului, care prezintă filme artistice
de acţiune, seriale de televiziune, comedii,
drame; conţinut media audiovizual descărcabil
în domeniul divertismentului, cu filme
animate, seriale de televiziune, comedii şi
drame; software de calculator, şi anume,
software de calculator pentru difuzare de
conţinut audiovizual pe internet, software de
calculator pentru difuzare şi stocare de
conţinut audiovizual; programe de calculator
pentru accesarea, navigarea şi căutarea de
baze de date online, software care permite
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utilizatorilor să asculte şi să programeze
conţinut de divertisment audio, video, conţinut
text şi multimedia; software pentru aplicaţii de
calculator pentru difuzarea şi stocarea de
conţinut media audiovizual; software pentru
aplicaţii de calculator pentru difuzarea de
conţinut media audiovizual pe internet;
software de calculator descărcabil pentru
difuzarea de conţinut media audiovizual pe
internet; software de calculator descărcabil
pentru difuzarea şi stocarea de conţinut media
audiovizual; publicaţii electronice sub formă
de cărţi  şi  reviste în domeniul
divertismentului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; produse de imprimerie şi
articole din hârtie, şi anume, hârti, cărţi care
conţin personaje din materiale de animaţie, de
acţiune, de aventură, de comedie şi/sau de
dramă, reviste cu benzi desenate, reviste care
conţin personaje din materiale de animaţie, de
acţiune, de aventură, de comedie şi/sau de
dramă; hârtie de scris, plicuri, caiete, jurnale,
fise, felicitări, cărţi de schimb; litografii;
pixuri, creioane, cutii pentru acestea, gume de
şters, markere, creioane colorate;
decalcomanii, abţibilduri; afişe; fotografii
neînrămate şi înrămate; coperte de cărţi,
semne de carte, calendare, hârtie de ambalaj
pentru cadouri; articole pentru petreceri şi
decoraţii pentru petreceri, şi anume şerveţele
de hârtie, şerveţele ornamentale, şerveţele de
masă din hârtie, hârtie creponată, coifuri din

hârtie, invitaţii, feţe de masă din hârtie,
decoraţii din hârtie pentru prăjituri;
decalcomanii imprimate pentru broderie sau
aplicaţii; modele tipărite pentru costume,
pijamale, bluze sport şi tricouri; toate cele
menţionate anterior fiind materiale tipărite.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte
pentru bărbati şi femei, şi anume cămăşi,
tricouri, bluze de trening, costume de jogging,
pantaloni, pantaloni scurti, maiouri,
îmbrăcăminte impermeabilă, fuste, bluze;
rochii, bretele, jachete, mantouri,
impermeabile, costume şi salopete de schi,
cravate, robe, pălării, şepci, parasolare, curele,
fulare, îmbrăcăminte de dormit, pijamale,
lenjerie, cizme, pantofi, pantofi sport, sandale,
articole pentru înot şi carnaval şi costume de
halloween.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; jucării şi
articole de sport; baloane; cărţi de joc;
echipament vândut ca o componentă a
jocurilor de cărţi; dispozitive de divertisment
pentru folosirea în sălile de jocuri; aparate de
jocuri mecanice autonome, cu ieşire video;
jocuri de tip arcade cu fişe sau contor;
flippere; jocuri electronice portabile;
echipament vândut ca o componentă a unui
joc de strategie cu o tablă de joc, al unui joc
de cărţi, al unui joc de manipulare, al unui joc
de societate, al unui joc pe calculator în reţea,
al unui joc de marcare la ţintă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod; prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
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sau al emisiunilor de teleshopping.
41 Educaţie şi divertisment; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
servicii de divertisment cu acţiuni în direct,
comedii, drame şi/sau programe de televiziune
animate; producţie de filme de acţiune în
direct, comedii, drame şi/sau programe de
animaţie de televiziune; servicii de
divertisment sub formă de filme de comedie în
direct, drame şi/sau filme artistice de teatru
sau animate; produc ţ ie de filme
cinematografice de comedie, dramă sau
animaţie cu public; reprezentaţii de teatru;
servicii educative şi de divertisment furnizate
printr-o reţea it globală; informaţii educative
şi de divertisment furnizate online dintr-o
bază de date it sau de pe internet; servicii de
jocuri electronice furnizate printr-o reţea it
globală; furnizare de publicaţii online (care nu
pot fi stocate); furnizarea de divertisment în
direct; producţie de divertisment în direct;
servicii de prezentare ecrane audio-vizuale în
scopuri de divertisment; organizarea de
evenimente, expoziţii şi spectacole în scopuri
de divertisment; servicii de parcuri tematice;
divertisment de televiziune; servicii de
cinema; distribuirea de pelicule şi filme
cinematografice; proiectare de pelicule
cinematografice; furnizarea de locaţii, servicii
şi dotări pentru recreere; rezervare de locuri
pentru spectacole; organizarea de jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, jocuri şi competiţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08040
(151) 26/11/2014
(732) SOCIETE LOIUS DELHAIZE

F I N A N C I E R E  E T  D E
PARTICIPATION, EN ABREGE
DELFIPAR, Rue de l'Esperance,
număr: 84, 6061, MONTIGNIES SUR
SAMBRE BELGIA 

(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CORA WINE

(591) Culori revendicate:negru, grena
(300) Prioritate invocată:
 957329/27/05/2014/BX
 (531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate şi instalaţii de aer condiţionat;
dulapuri frigorifice sau climatizate pentru
conservarea vinului, pentru băuturi spirtoase,
pentru tutun, pentru trabucuri şi pentru toate
produsele alimentare; aparate de răcire şi
aparate de climatizare pentru conservarea
vinului şi a produselor alimentare sau pentru
reglarea temperaturii de degustare.
20 Mobilier şi dulapuri folosite pentru
tratarea, prezentarea, depozitarea şi
conservarea vinurilor, băuturilor spirtoase,
tutunului, trabucurilor şi produselor
alimentare; rafturi pentru sticle; dopuri
nemetalice cu filet pentru sticle; dopuri de
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plută pentru sticle; dopuri de plută; butoaie
din lemn pentru decantarea vinului; tăblii de
mese.
21 Coşuri pentru servirea vinului;
deschizatoare de sticle, electrice sau
neelectrice, tirbuşoane electrice sau
neelectrice, decantoare ornamentale;
decantoare pentru servit; carafe de vin;
frapiere pentru vin; frapiere răcite pentru vin;
galetuşe pentru gheaţă; recipiente pentru
gheaţă; gâturi de scurgere antipicurare pentru
vin; dopuri de sticlă; sticle; sticle izolante;
sticle frigorifice; suporturi pentru sticlă de
vin; suporturi care nu sunt din hârtie pentru
pahare, altele decât cele din material textil;
suporturi pentru sticle din metale preţioase;
pipetă specială pentru tras vinul din butoaie
(pentru degustătorii de vin); coliere speciale
pentru sticle de vin care impiedică scurgerea
picăturilor pe sticlă; pahare; pahare de vin;
farfurii; suporturi pentru farfurii; decoraţiuni
pentru centrul mesei; solniţe şi piperniţe;
sfeşnice care nu sunt din metale preţioase;
veselă.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu: vin; vin fără alcool; băuturi care
conţin vin; cocktailuri preparate cu vin;
lingură pentru vin; capsule pentru sticle de
vin; pungi din hârtie pentru cadouri pentru
sticle de vin; sacoşe din materiale textile
pentru cadouri pentru sticle de vin; aparate şi
instalaţii de aer condiţionat; dulapuri
frigorifice sau climatizate pentru conservarea
vinului, pentru băuturi spirtoase, pentru tutun,
pentru trabucuri şi pentru toate produsele
alimentare; aparate de răcire şi aparate de
climatizare pentru conservarea vinului şi a
produselor alimentare sau pentru reglarea
temperaturii de degustare; mobilier şi dulapuri
folosite pentru tratarea, prezentarea,
depozitarea şi conservarea vinurilor,
băuturilor spirtoase, tutunului, trabucurilor şi

produselor alimentare; rafturi pentru sticle;
dopuri nemetalice cu filet pentru sticle; dopuri
de plută pentru sticle; dopuri de plută; butoaie
din lemn pentru decantarea vinului; tăblii de
mese; coşuri pentru servirea vinului;
deschizătoare de sticle, electrice sau
neelectrice, tirbuşoane electrice sau
neelectrice, decantoare ornamentale;
decantoare pentru servit; carafe de vin;
frapiere pentru vin; frapiere răcite pentru vin;
galetuşe pentru gheaţă; recipiente pentru
gheaţă; gâturi de scurgere antipicurare pentru
vin; dopuri de sticlă; sticle; sticle izolante;
sticle frigorifice; suporturi pentru sticlă de
vin; suporturi care nu sunt din hârtie pentru
pahare, altele decât cele din material textil;
suporturi pentru sticle din metale preţioase;
pipetă specială pentru tras vinul din butoaie
(pentru degustătorii de vin); coliere speciale
pentru sticle de vin care impiedică scurgerea
picăturilor pe sticlă; pahare; pahare de vin;
farfurii; suporturi pentru farfurii; decoraţiuni
pentru centrul mesei; solniţe şi piperniţe;
sfeşnice care nu sunt din metale preţioase;
veselă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08025
(151) 26/11/2014
(732) HORTIFRUCT S.R.L., Str.

Agrarienilor nr. 4, judeţul Dolj, ,
BREASTA ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Un strop de energie! HORTI Fruct

  
(531) Clasificare Viena:050713; 050722;

270311; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de pomicultură. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08026
(151) 26/11/2014
(732) S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY

S.R.L., Bdul Timişoara nr. 94, sector
6, 061334, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MR SANDWICH

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08027
(151) 26/11/2014
(732) SORA KOZMETIK SANAYI

TICARET A.S, Gazitepe Mah Aybar
Sok No:7, Silivri, , ISTANBUL
TURCIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SORA AMORE

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi; uleiuri esenţiale ambientale;
preparate odorizante pentru împrospătarea
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aerului; preparate pentru parfumarea aerului;
potpuriuri parfumate; beţişoare parfumate;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire; ceară cosmetică; detergenţi pentru
scurgeri; săpunuri; detergenţi; dezinfectante
lichide şi spray cu rol de curăţare.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide; produse
pentru purificarea aerului; preparate pentru
igienizarea aerului; preparate pentru
neutralizarea mirosului; produse pentru
împrospătarea aerului din cameră; produse de
perfumare sau aromare a aerului;
dezodorizanţi; deodorante nu de uz personal;
deodorante de cameră şi ambientale; substanţe
de dezodorizare a mochetelor; odorizante
pentru materiale textile; preparate germicide;
parfumuri de cameră sau ambientale; produse
pentru parfumarea şi aromarea aerului.
21 Pulverizatoare pentru parfumarea spaţiilor
închise.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08028
(151) 26/11/2014
(732) SORA KOZMETIK SANAYI

TICARET A.S, Gazitepe Mah Aybar
Sok No:7, Silivri, , ISTANBUL
TURCIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

sora Garden collection

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
 (531) Clasificare Viena:270502; 270514;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi; uleiuri esenţiale ambientale;
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului; preparate pentru parfumarea aerului;
potpuriuri parfumate; beţişoare parfumate;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire; ceară cosmetică; detergenţi pentru
scurgeri; săpunuri; detergenţi; dezinfectante
lichide şi spray cu rol de curăţare.
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5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide; produse
pentru purificarea aerului; preparate pentru
igienizarea aerului; preparate pentru
neutralizarea mirosului; produse pentru
împrospătarea aerului din cameră; produse de
perfumare sau aromare a aerului;
dezodorizanţi; deodorante nu de uz personal;
deodorante de cameră şi ambientale; substanţe
de dezodorizare a mochetelor; odorizante
pentru materiale textile; preparate germicide;
parfumuri de cameră sau ambientale; produse
pentru parfumarea şi aromarea aerului.
21 Pulverizatoare pentru parfumarea spaţiilor
închise.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08029
(151) 26/11/2014
(732) SORA KOZMETIK SANAYI

TICARET A.S, Gazitepe Mah Aybar
Sok No:7, Silivri, , ISTANBUL
TURCIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

TROPICANA

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi; uleiuri esenţiale; preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului;
preparate pentru parfumarea aerului;
potpuriuri parfumate; beţişoare parfumate;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire; ceară cosmetică; detergenţi pentru
scurgeri; săpunuri; detergenţi; dezinfectante
lichide şi spray cu rol de curăţare.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide; produse pentru purificarea
aerului; preparate pentru igienizarea aerului;
preparate pentru neutralizarea mirosului;
produse pentru împrospătarea aerului din
cameră; produse de perfumare sau aromare a
aerului; dezodorizanţi; deodorante nu de uz
personal; deodorante de cameră şi ambientale;
substanţe de dezodorizare a mochetelor;
odorizante pentru materiale textile; preparate
germicide; parfumuri de cameră sau
ambientale; produse pentru parfumarea şi
aromarea aerului.
21 Pulverizatoare pentru parfumarea spaţiilor
închise.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08030
(151) 26/11/2014
(732) SORA KOZMETIK SANAYI

TICARET A.S, Gazitepe Mah Aybar
Sok No:7, Silivri, , ISTANBUL
TURCIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SORA AROMA

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi; uleiuri esenţiale; preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului;
preparate pentru parfumarea aerului;
potpuriuri parfumate; beţişoare parfumate;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire; ceară cosmetică; detergenţi pentru
scurgeri; săpunuri; detergenţi; dezinfectante
lichide şi spray cu rol de curăţare.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide; produse
pentru purificarea aerului; preparate pentru
igienizarea aerului; preparate pentru
neutralizarea mirosului; produse pentru

împrospătarea aerului din cameră; produse de
perfumare sau aromare a aerului;
dezodorizanţi; deodorante nu de uz personal;
deodorante de cameră şi ambientale; substanţe
de dezodorizare a mochetelor; odorizante
pentru materiale textile; preparate germicide;
parfumuri de cameră sau ambientale; produse
pentru parfumarea şi aromarea aerului.
21 Pulverizatoare pentru parfumarea spaţiilor
închise.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08031
(151) 26/11/2014
(732) SORA KOZMETIK SANAYI

TICARET A.S, Gazitepe Mah Aybar
Sok No:7, Silivri, , ISTANBUL
TURCIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SECRET OF LADY

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi; odorizante, deodorante de uz
personal sau veterinar, săpun lichid, săpun
deodorant, săpunuri, antiperspirante, săpun
antiperspirant pentru picioare; săpun
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dezinfectant, (şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice), preparate de duş pentru igienă
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă) parfumerie, apă de colonie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, truse cosmetice lapte
demachiant, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
loţiuni după ras, produse pentru ras, apă de
colonie, preparate cosmetice pentru gene,
măşti cosmetice, produse pentru machiaj,
luciu de buze, rujuri, mascara, vopsele pentru
păr, loţiuni pentru păr; şampoane, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, preparate
pentru îndepărtarea lacului, lacuri de unghii,
oja, truse cosmetice (seturi cosmetice);
ţesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
beţişoare de bumbac pentru uz cosmetic,
bumbac pentru scopuri cosmetice, apă de gură
nu de uz medical, paste de dinţi anti-tartru.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08032
(151) 26/11/2014
(732) SORA KOZMETIK SANAYI

TICARET A.S, Gazitepe Mah Aybar
Sok No:7, Silivri, , ISTANBUL
TURCIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LADY'S SECRET

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi; odorizante, deodorante de uz
personal sau veterinar, săpun lichid, săpun
deodorant, săpunuri, antiperspirante, săpun
antiperspirant pentru picioare; săpun
dezinfectant, (şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice), preparate de duş pentru igienă
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă) parfumerie, apă de colonie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, truse cosmetice lapte
demachiant, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
loţiuni după ras, produse pentru ras, apă de
colonie, preparate cosmetice pentru gene,
măşti cosmetice, produse pentru machiaj,
luciu de buze, rujuri, mascara, vopsele pentru
păr, loţiuni pentru păr; şampoane, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, preparate
pentru îndepărtarea lacului, lacuri de unghii,
oja, truse cosmetice (seturi cosmetice);
ţesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
beţişoare de bumbac pentru uz cosmetic,
bumbac pentru scopuri cosmetice, apă de gură
nu de uz medical, paste de dinţi anti-tartru.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerere Conversie

(210) M 2014 06512
(151) 26/02/2014
(732) R E W E  B E T E I L I G U N G S

HOLDING INTERNATIONAL
GMBH, Domstr. 20, D-50668, KÖLN
GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Purissima

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

5 Gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
incluzând sub formă congelată sau conservată,
sterilizată sau omogenizată acolo unde este
posibil; alimente dietetice şi preparate
alimentare, în special băuturi dietetice şi
alimente adaptate pentru uz medical; auxiliare
dietetice pentru îngrijire medicală, în special
vitamine, minerale şi suplimente alimentare
energizante (Build-up food supplements);
alimente pentru bebeluşi, incluzând lapte praf
pentru bebeluşi; suplimente alimentare,
neadaptate pentru uz medical, cu o bază de
fibre sau carbohidraţi.
29 Carne, şuncă, bacon; peşte; păsări; vânat,
vânat, nu viu; moluşte (Shellfish), prelucrate;
organe, în special ficat, burtă, fermenţi
(rennet); mezeluri, în special salam, caltaboş
(black pudding), cârnaţi, cârnaţi în aluat, carne
pentru cârnaţi, articole de mezelărie mici
pentru aperitive; produse din carne, în special
conserve din carne, carne procesată (luncheon
m e a t s ) ,  c a r n e s ă r a t ă ş i  u s c a t ă ,
supădecarne(meatbroth), carne conservată,
carne sărata, preparate din carne, untură;
produse din carne de pasăre; produse din
peşte, în special fileuri de peşte, peşte

conservat, peşte sărat şi uscat, peşte în
saramură, batoane de peşte, peşte afumat,
făină de peşte (fishmeal) pentru consum uman,
caviar; animale marine, în special raci,
heringi, homari, ton, creveţi (shrimps),
languste (prawns), somon, stacoji (spiny
lobsters), stridii, crustacee, midii, sardine,
anşoa, castraveţi de mare; salate din carne,
peşte, păsări şi vânat; extracte din carne,
concentrate de supă de carne; fructe şi legume
congelate, conservate, uscate, gătite,
cristalizate; fructe (procesate), fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate de
fructe, chips-uri de fructe, snacks-uri de
fructe; fructe congelate, conservate, gătite,
uscate, fructe glazurate, felii de fructe; coji de
fructe, fructe murate; piure de mere; nuci de
cocos, stafide, curmale, smochine; sos de
afine; măsline, măsline conservate; legume
congelate, conservate, uscate şi gătite, în
special linte, castraveciori (gherkins), roşii,
morcovi, ceapă, mazăre, fasole, anghinare,
broccoli; murături, piccalilli; fructe,
conservate [la conservă (de origine
Americană)]; legume conservate; varză
murată; alimente din legume fermentate; pulpă
de fructe şi de legume, pastă de fructe,
piureuri de fructe, piure de roşii pentru gătit,
suc de roşii pentru gătit; concentrate de fructe
şi produse din concentrate de fructe; salate
delicatese din salate de legume sau salate
verzi, salate de fructe şi legume, incluzând
produsele menţionate anterior sub formă
preparată şi ambalată; produse din cartofi de
toate felurile, în special cartofi franţuzeşti,
crochete, cartofi prăjiţi, cartofi pre-gătiţi,
bulete de cartofi, găluşte de cartofi, cartofi
copţi (rösti), felii prăjite de cartofi, clătite de
cartofi, chips-uri de cartofi, sticks-uri de
cartofi, fulgi de cartofi; mâncăruri semi -
preparate şi gata preparate, în special
mâncăruri din carne, peşte, păsări şi vânat,
supe (inclusiv supe instant şi amestecuri de
supe), tocane (stews); mâncăruri gata
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preparate uscate sau lichide conţinând unul
sau mai multe din următoarele produse: carne,
peşte, legume, fructe procesate, produse din
brânză; gelatine (jeleuri), în special gelatine
(jeleuri) din carne, fructe şi legume; gelatină
alimentară, gelatină (isinglass), alginate
pentru uz alimentar; extracte de alge de mare
pentru alimente, varec fript (toated laver);
ciuperci conservate; boabe de soia de uz
alimentar; cuiburi de păsări comestibile;
dulceţuri, fructe fierte, cremă tartinabilă din
fructe, marmeladă, jeleuri de fructe, jeleuri,
pectină pentru scopuri culinare; ouă, albuş de
ou, praf de ouă, gălbenuş de ouă; ouă de
melci, polen, crisalide de viermi de mătase
pentru produse alimentare; lapte şi produse
lactate, în special lapte de băut, lapte de capră,
lapte aromatizat, lapte condensat, băuturi pe
bază de lapte, băuturi în care predomină
laptele, băuturi din zer şi lapte, lapte degresat,
lapte covăsit (fermentat), smântână, lapte
bătut, lapte de soia, lapte conservat, iaurt, iaurt
de fructe, iaurt natural, iaurt cu ciocolată sau
adaos de cacao, băuturi non-alcoolice pre -
amestecate din lapte, cu lapte predominant,
smoothie-uri de iaurt, kefir (băutură din lapte),
smântână, frişcă, brânză de vaci (quark),
preparate din brânză de vaci (junkets) de
fructe şi ierburi, koumiss (kumiss) (băutură
din lapte), deserturi constând predominant
lapte şi aditivi de aromă cu gelatină şi/sau
amidon ca agenţi de legare; lapte praf pentru
alimente, lapte praf aromatizat pentru
prepararea băuturilor, brânză, în special
brânză moale, brânză cu mucegai, cheddar,
preparate din brânză, brânză proaspătă, brânză
de vaci; tofu; cremă de cafea (coffee cream),
lapte pentru cafea (coffee whitener); unt,
substituenţi de unt, unt de cocos, unt de cacao,
unt clarificat (topit), cremă de unt, unt de
arahide, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru uns pe pâine, produse tartinabile pentru
grăsimi alimentare şi amestecuri de grăsimi
alimentare, margarină; uleiuri şi grăsimi

comestibile, în special substanţe grase pentru
fabricarea de grăsimi comestibile; ulei de
măsline alimentar, ulei de floarea soarelui
alimentar, ulei de susan, ulei de arahide, ulei
de sâmburi de palmier alimentar, ulei de
palmier alimentar, ulei de rapiţă alimentar,
ulei de porumb, ulei de nucă de cocos,
grăsime de cocos, ulei de oase comestibil, seu
alimentar; fructe cu coajă lignificată sărate şi
nesărate, în special migdale, alune şi alte
snack-uri, în special chipsuri, incluse în clasa
29; bulion, în special bulion sub formă de
supă, extracte, concentrate; pastă de soia;
pastă de năut, pastă de seminţe de susan;
măduvă de animale de uz alimentar; fructe
uscate; fructe şi legume învelite în zahăr şi
glasate; fructe învelite în zahăr sau glasate,
felii de fructe; aliment snack pe bază de
fructe; toate produsele menţionate anterior
incluse în clasa 29, inclusiv în formă
congelată sau conservată, sterilizată,
omogenizată sau preparată.
30 Cafea, băuturi din cafea cu lapte,
cappuccino, espresso, cafea decafeinizată, alte
băuturi care conţin cafea, înlocuitori de cafea,
cicoare, esenţe de cafea, cafea aromatizată,
cafea (neprăjită), cafea instant, băuturi instant
care conţin cafea, pliculeţe de cafea (coffee
cartridges), cafea sub formă de boabe întregi,
inclusiv toate produsele menţionate anterior
(dacă este posibil) sub formă de preparate;
ceai, în special ceaiuri instant, iced tea, ceaiuri
de plante, ne-medicinale, băuturi pe bază de
ceai, incluzând produsele menţionate anterior,
în cazul în care este posibil, sub formă de
preparate; cacao, băuturi pe bază de cacao,
pudre pentru băuturi care conţin cacao,
amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe bază
de ciocolată, incluzând produsele menţionate
anterior, în cazul în care este posibil, sub
f o r m ă  d e  p r e p a r a t e ;  z a h ă r ,
glucozăpentrualimente;orez,alimente snack
pebază de orez;tapioca,sago; ciocolată,
produse din ciocolată, marţipan (inclusiv sub
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formă de amestec brut), nuga, produse din
marţipan şi produse din nuga, desert sub
formă de batoane, bezele moi, dulciuri cu
spumă, caramele (toffee); amestecuri pentru
uns pe pâine, în special creme de ciocolată,
creme de nuga realizate în principal utilizând
zahăr, cacao, nuga, cu lapte şi/sau grăsimi
adăugate; dulciuri din zahăr, acadele, gumă de
mestecat, nu de uz medical, pastile (lozenges),
produse de cofetărie, în special jeleuri de
fructe, lemn dulce, praline, incluzând praline
umplute, lemn dulce baton; dulciuri, în special
caramele, dulciuri făcute cu cacao, bomboane
de mentă, dulciuri din fructe, dulciuri
îngheţate (ice sweets), dulciuri gumate,
dulciuri cu lapte; gumă de mestecat; produse
de cofetărie, în special produse de cofetărie cu
arahide, fondante (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu migdale; mentă pentru
produse de cofetărie; deserturi fără zahăr;
făină si preparate din cereale, în special făină
de grâu, făină de cartofi pentru alimente;
pesmeţi (rusks); griş de porumb (pentru gătit);
produse coapte, în special pâine, (inclusiv
pâine nedospită), chifle (inclusiv umplute),
baghete (inclusiv umplute), covrigi (inclusiv
umpluţi), cornuri, lipii, covrigi, pâine
crocantă; pizza, sandwich-uri; tabbouleh;
produse de patiserie şi cofetărie, în special
brioşe, pateuri, prăjituri cu blat pufos,
prăjituri, torturi, turtă dulce, muffins, gogoşi,
negrese, macaroane (patiserie); biscuiţi, în
special biscuiţi cu unt, crackers (inclusiv
produsele menţionate anterior sub formă de
aluat); amestecuri de prăjituri, pastă de
prăjituri, decoraţiuni comestibile pentru
prăjituri, gluten pentru alimente; fulgi de
ovăz, fulgi de porumb, alimente snack pe bază
de cereale, floricele de porumb; cereale
integrale decorticate, în special orez, grâu,
ovăz, orz, griş, cuşcuş, secară, mei, susan,
porumb şi hrişcă, inclusiv produsele
menţionate anterior sub formă de amestecuri
şi alte preparate şi produse prelucrate, în

special tărâţe de grâu, germeni de grâu, făină
de porumb, orz decorticat, făină de orz, orz
zdrobit, musli şi batoane de musli, constând în
principal din chips-uri (produse din cereale),
produse de morărit, orz decojit; alimente
snack pe bază de cereale; drojdie de copt,
făină pentru miez de pâine (bread-crumb flour
baking yeast), dulciuri şi articole de ciocolată;
halva; cereale; cereale; malţ pentru consumul
uman, extract de malţ pentru alimente,
maltoză; paste făinoase alimentare, în special
paste, paste răsucite (turnovers), spaghete,
macaroane, tăiţei panglică, ravioli, fidea
panglică, lasagne, cruste de pizza, pizze
preparate, quiche-uri; deserturi, constând în
principal paste; maia; mese gata preparate
uscate şi lichide, constând în principal din
paste sau orez; pacheţele de primăvară, sushi;
capere; produse de patiserie sărate, în special
biscuiţi, chips-uri de cereale şi alte snack-uri;
tacos, nachos, tortilla; produse făinoase,
clătite, vafe, jeleuri, terci cu o bază de lapte,
pentru alimente; bomboane pentru alimente,
carameluri; budinci, cremă custard (inclusiv
produsele menţionate anterior ca amestecuri
instant); crupe (groats) pentru alimentaţia
umană, în special făină de ovăz; amestecuri
gata preparate, în special deserturi preparate,
amestecuri de copt preparate, amestecuri de
foi de plăcintă preparate; făină de soia;
produse de tip pasty, în special pasty-uri cu
ficat, carne de pasăre, vânat, peşte, carne şi
legume, inclusiv produsele menţionate
anterior tip plăcinte; sucuri din sosuri de carne
şi sucuri de carne; sosuri de carne (gravy);
găluşte; esenţe pentru produse alimentare, cu
excepţia esenţelor eterice şi uleiurilor
esenţiale; lăptişor de matcă pentru alimente,
nu de uz medical; glucoză pentru alimente (nu
de uz medical); gluten alimentar; amidon
alimentar, făină de cartofi; îngheţate, în
special sorbeturi, îngheţată, iaurt îngheţat,
băuturi din îngheţată, prăjituri cu îngheţată,
amestecuri de îngheţată, produse de cofetărie
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cu îngheţată, pulberi pentru îngheţată; miere,
propolis; siropuri, în special melasă, sirop de
arţar; glazuri; drojdie, praf de copt, bicarbonat
de sodiu; sare, sare de bucătărie, sare pentru
conservarea alimentelor, sare de ţelină; agenţi
de frăgezire a cărnii, de uz casnic, agenţi de
îngroşare pentru gătirea produselor
alimentare, în special pentru mezeluri,
îngheţată; amidon alimentar; oţet, în special
oţet de bere; muştar, sosuri (condimente), în
special sosuri de roşii, sosuri de fructe,
ketchup, sosuri pentru salate, sosuri pentru
înmuiere, marinate; maioneză; condimente, în
special scorţişoară, curry, vanilie, şofran,
turmeric, ghimbir, anason, anason stelat,
cuişoare (condimente), ienibahar, piper boabe,
chimion negru, piper, amestecuri de
condimente, în special ierburi (condiment),
chow chow (condiment),  chutney
(condiment), pastă de boabe de soia
(condiment), relish (condiment); nucşoară,
îndulcitori naturali; ierburi de grădină, hrean;
arome, în special arome pentru prăjituri,
pentru băuturi şi prăjituri, aromele menţionate
anterior nu includ uleiuri esenţiale, arome
făcute din fructe; amestecuri de şerbet;
îngheţată; fructe şi legume învelite în
ciocolată; fructe învelite în ciocolată, felii de
fructe; sosuri de fructe; preparate din glucoză
pentru utilizare ca înlocuitor cremă; sos de
soia; toate produsele menţionate anterior în
clasa 30, inclusiv sub formă congelată sau
conservată, sterilizată, omogenizată sau
preparată.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii, în special peşti vii, păsări de curte, porci,
moluşte vii, în special midii, homari, languste,
raci, castraveţi de mare, stridii; icre de peşte;
produse pentru păsări ouătoare; fructe, în
special fructe de pădure, mere, pepeni, fructe
citrice, struguri; tescovină; leguminoase; nuci
de cocos, coajă de nucă de cocos, copra, nuci
de cola; legume proaspete, în special cartofi,

ceapă, sfeclă, praz, rubarbă, porumb dulce,
castane, măsline proaspete, fasole, linte,
mazăre, castraveţi, dovleci; seminţe de
legume, seminţe de iarbă, seminţe de fructe;
nuci (fructe), în special migdale, arahide, nuci
de cola, alune, seminţe de floarea soarelui;
ciuperci, în stare proaspătă; trufe proaspete;
spori de ciuperci; salată, în special salată
verde, fetică, cicoare (salată); ierburi
(proaspete), alge pentru consumul uman sau
animal; castane (proaspete); rădăcini
alimentare; trestie de zahăr, resturi din trestie
de zahăr; ouă pentru incubaţie, fertilizate;
seminţe, plante vii şi flori naturale, în special
arbori, arbuşti, germeni de seminţe în scopuri
botanice, plante de viţă de vie, urzici, tărâţe,
cuişoare; coroane de flori naturale, pomi de
Crăciun; bulbi de flori, seminţe de flori,
răsaduri de plante; flori uscate pentru decor,
plante uscate pentru decor, plante uscate;
gazon natural; turbă (naturală); produse din
plante şi componente din plante, în special
scoarţe de copac brute, trunchiuri de copaci,
lemn brut, lemn cu coajă, aşchii de lemn,
plută, compost, palmier (frunze de palmier),
conuri de pin; orz, cereale (cereale), ovăz, fân,
hamei, conuri de hamei, seminţe de secară,
grâu, chile de flori de mazăre (keels); roşcove,
malţ; boabe de cacao, crude; seminţe de in
crude; reziduuri de distilare; alimente pentru
animale, în special urluială, făină de orez,
algarobilla, paie (furaj), făină pentru animale,
turtă de arahide pentru animale, cereale pentru
consumul animal, oxid de calciu pentru furaje
pentru animale, nutreţ fortifiant pentru
animale, biscuiţi pentru câini, drojdie pentru
animale, urluială, produse de ros comestibile
pentru animale, terciuri pentru îngrăşarea
animalelor, băuturi pentru animale de
companie, produse alimentare pentru păsări,
produse alimentare pentru pisici; proteine
pentru consum animal, deşeuri de distilerie
pentru consum animal; aditivi pentru furaje,
nu de uz medical; gume comestibile pentru
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animale, oase comestibile şi stick-uri pentru
animale de companie, os de sepie; nisip
aromatizat pentru animale de companie (nisip
igienic).
32 Beri, în special bere ale, bere fără alcool,
bere din grâu, bere pilsner, kölsch, altbier,
bere lager, bere englezească neagră, bere de
ghimbir; must de bere; ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, în special
băuturi pe bază de miere, ape aromatizate,
aperitive fără alcool, cocktail-uri nealcoolice,
vinuri fără alcool, limonade, băuturi
energizante, băuturi izotonice, lapte de
arahide, kvass, bere de malţ, sarsaparilla, apă
Seltzer, ape gazoase, ape de masă, apă cu litiu;
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, lapte de
arahide, nectar de fructe, suc de legume,
smoothies (băuturi), lapte de migdale;
sorbeturi non - alcoolice, must, băuturi din
fructe congelate; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor, în special pulberi
pentru băuturi efervescente, pastile pentru
băuturi efervescente, concentrate pentru
prepararea sucurilor de fructe şi băuturilor din
fructe, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, esenţe pentru fabricarea băuturilor,
extracte din fructe, extracte de hamei pentru
bere, siropuri pentru limonadă, must de malţ,

lapte de migdale, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor, preparate care conţin malţ pentru
fabricarea băuturilor; băuturi mixte cu fructe
proaspete şi/sau congelate.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), în
special extracte de fructe alcoolice, băuturi cu
lapte alcoolice, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, băuturi alcoolice care conţin fructe,
anisette (lichior), aperitive, cidru, aquavit,
arak (arrack), rachiu de pere, brandy, coniac,
curacao, băuturi digestive, whisky, vodcă, gin,
vişinată, brandy de porumb, lichioruri, bitter,
mied (hidromel), băuturi spirtoase de fructe,
lichioruri de mentă, alcool din orez, rom, sake,
brandy, tequila, băuturi spirtoase cu conţinut
scăzut de alcool, băuturi spirtoase (băuturi),
vinuri spumante, vinuri spumante de struguri,
vin, în special vinuri de Porto, vinuri sherry,
piquette, vinuri alcoolizate, gin, brandy,
vermut, schnapps-uri, vinuri spumante, mied
(hidromel), vinuri din fructe, vinuri
alcoolizate, vinuri de orez, vin cu conţinut
redus de alcool; digestive şi cocktail-uri, cu
alcool şi o bază de vin; băuturi distilate.
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