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Cereri Mărci publicate în 08/10/2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 06452

Data
Depozit
(151)
01/10/2015

Titular
(732)
S.C. FRONTERA TRADING S.R.L.

2 M 2015 06479

01/10/2015

S.C. CLUBUL ISTETILOR S.R.L.

Clubul Copiilor Isteţi Ateliere de
modelat vieţi si carcatere

3 M 2015 06480

01/10/2015

OANA MADALINA SHTERN
(CUZINO)

DOC Dr.Oana Cuzino

4 M 2015 06481

01/10/2015

S.C. OMV PETROM S.A.

Petrom. Alimentam Romania

5 M 2015 06482

01/10/2015

S.C. PRODINF S.R.L.

BEL CANTO

6 M 2015 06484

01/10/2015

S.C. ELARA BY BCF MONEY S.R.L.

ELARA MONEY

7 M 2015 06485

01/10/2015

S.C. OMV PETROM S.A.

Petrom.Punem România în mişcare

8 M 2015 06486

01/10/2015

S.C. OMV PETROM S.A.

Petrom.Pentru drumul tau

9 M 2015 06487

01/10/2015

S.C. ZIP MEDIA S.R.L.

AIRSOFT CLUJ dedicat pasionaţilor
de airsoft

10 M 2015 06488

01/10/2015

STARBUCKS CORPORATION D/B/A
STARBUCKS COFFEE COMPANY

STARBUCKS ON THE GO

11 M 2015 06489

01/10/2015

BARBU DAN GABRIEL

PAVIANI

12 M 2015 06490

01/10/2015

S.C. OPEN MINDS COFEE
CONSULTING S.R.L.

ATELIERUL DE TARTE

13 M 2015 06491

01/10/2015

S.C. TOP EVOLUTION
MANAGEMENT S.R.L.

Allure STUDIO

14 M 2015 06492

01/10/2015

S.C. TOP EVOLUTION
MANAGEMENT S.R.L.

MQ MANEQUEEN

15 M 2015 06493

01/10/2015

S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.

Experiences by Cris Tim

16 M 2015 06494

01/10/2015

COMPANIA DE INFORMATICA
NEAMT S.A.

LEX EXPERT CONSILIUM

17 M 2015 06495

01/10/2015

S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.

HEIDI FLEURENTINE

18 M 2015 06496

01/10/2015

S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.

HEIDI LOVENTINE

19 M 2015 06497

01/10/2015

S.C. BUCHAREST CITY BALLET
SRL-D

BUCHAREST CITY BALLET

1

Denumire
Marcă
(540)
BARSANA - GUSTUL PAINII DE
ALTADATA
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(210) M 2015 06452
(151) 01/10/2015
(732) S.C. FRONTERA TRADING
S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 99,
Jud. Brăila, 810144, BRĂILA
ROMANIA
(540)
BARSANA - GUSTUL PAINII DE
ALTADATA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06479
(151) 01/10/2015
(732) S.C. CLUBUL ISTETILOR S.R.L.,
Calea Grivitei nr. 212, bl. J, ap. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06480
(151) 01/10/2015
(732) OANA MADALINA SHTERN
(CUZINO), Str. Moliere nr. 10, et. 3,
ap. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

DOC Dr.Oana Cuzino
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;
290112;

(591) Culori revendicate:turqoise, galben,
verde, roşu, mov, roz, portocaliu,
negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate (în special în domeniul medical,
farmaceutic, de îngrijire personală).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special în domeniul
medical, farmaceutic, de îngrijire personală).
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

(531) Clasificare Viena:020914; 020915;
270501; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜

Clubul Copiilor Isteţi Ateliere de modelat
vieţi si carcatere
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(210) M 2015 06493
(151) 01/10/2015
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L., Bd. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, 012367, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)
Experiences by Cris Tim

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06481
(151) 01/10/2015
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.
Coralilor nr. 22, sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; îngrăşăminte pentru pământ;
compoziţii extinctoare; preparate pentru
călirea şi sudura metalelor; produse chimice
destinate conservării alimentelor; materiale
tanante.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06494
(151) 01/10/2015
(732) COMPANIA DE INFORMATICA
NEAMT S.A., Str. Mihai Eminescu
nr. 29, judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMT ROMANIA
(540)
LEX EXPERT CONSILIUM

(531) Clasificare Viena:241702; 270501;
290104;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cerceta şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
Petrom. Alimentam Romania
(591) Culori revendicate:albastru
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(210) M 2015 06495
(151) 01/10/2015
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,
Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dem I. Dobrescu nr. 15, sc. 3, et. 5,
ap. 80, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06496
(151) 01/10/2015
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,
Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dem I. Dobrescu nr. 15, sc. 3, et. 5,
ap. 80, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

HEIDI FLEURENTINE
HEIDI LOVENTINE
(531) Clasificare Viena:031304; 050501;
050520; 270303; 270507; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cacao; produse pe bază de cacao; produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; înlocuitori
de ciocolată; produse de cofetărie pe bază de
ciocolată; glazuri pe bază de ciocolată;
batoane de ciocolată; biscuiti; napolitane;
bomboane; bomboane de ciocolată; praline;
îngheţată.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legatură cu vânzarea ciocolatei
şi produselor pe bază de ciocolată; servicii de
vănzare cu amănuntul cu privire la ciocolată şi
produse pe bază de ciocolată; servicii de
intermediere comercială cu privire la vânzarea
de ciocolată şi produse pe bază de ciocolată;
servicii de import-export şi vânzare en gros
pentru ciocolată şi produse pe bază de
ciocolată; lucrări de birou şi adminstrarea
afacerilor în domeniul ciocolatei.

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020901; 050501;
050520; 270302; 270507; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cacao; produse pe bază de cacao; produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; înlocuitori
de ciocolată; produse de cofetărie pe bază de
ciocolată; glazuri pe bază de ciocolată;
batoane de ciocolată; biscuiţi; napolitane;
bomboane; bomboane de ciocolată; praline;
îngheţată.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legatură cu vânzarea ciocolatei
şi produselor pe bază de ciocolată; servicii de
vănzare cu amănuntul cu privire la ciocolată şi
produse pe bază de ciocolată; servicii de
intermediere comercială cu privire la vânzarea
de ciocolată şi produse pe bază de ciocolată;
servicii de import-export şi vânzare en gros
pentru ciocolată şi produse pe bază de
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ciocolată; lucrări de birou şi adminstrarea
afacerilor în domeniul ciocolatei.

(210)
(151)
(732)
(740)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 06482
01/10/2015
S.C. PRODINF S.R.L., Bd.
Republicii nr. 75, judeţul Argeş,
110014, PITEŞTI ROMANIA
WEIZMANN
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:maro, verde, roşu
(531) Clasificare Viena:030519; 030520;
050320; 050701; 051304; 270501;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06490
(151) 01/10/2015
(732) S.C. OPEN MINDS COFEE
CONSULTING S.R.L., Şos. Fundeni
nr. 72, sector 2, 022325, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

BEL CANTO
ATELIERUL DE TARTE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06489
(151) 01/10/2015
(732) BARBU DAN GABRIEL, Str.
Ulmului nr. 29, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06491
(151) 01/10/2015
(732) S . C .
TOP
EVOLUTION
MANAGEMENT S.R.L., Str.
Sergent David Ilie nr. 2, Mansarda
Camera 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

PAVIANI

Allure STUDIO
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(591) Culori revendicate:bleumarine, roşu
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06492
(151) 01/10/2015
(732) S . C .
TOP
EVOLUTION
MANAGEMENT S.R.L., Str.
Sergent David Ilie nr. 2, Mansarda
Camera 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

MQ MANEQUEEN
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(531) Clasificare Viena:240905; 270507;
270512; 270519; 270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06497
(151) 01/10/2015
(732) S.C. BUCHAREST CITY BALLET
SRL-D, Str. Serbota nr. 5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
BUCHAREST CITY BALLET

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Opincuţe de balet; costume de balet.
41 Educaţie; educaţie preşcolară; educaţie
sportivă; furnizarea educaţiei; educaţie şi
instruire; educaţie şi divertisment; educaţie
vocaţională pentru tineri; cursuri de educaţie
fizică; servicii specifice şcolilor (educaţie);
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie);
servicii de educaţie şi pregatire profesională;
tabere de vară (divertisment şi educaţie);
servicii de educaţie şi formare profesională;
servicii de educaţie, instruire şi divertisment;
furnizare de pregătire, educaţie şi indrumare;
servicii furnizate de grădinite (educaţie sau
divertisment); organizare de concursuri în
materie de educaţie; servicii educationale de
furnizare a cursurilor de educaţie; organizarea
de concursuri în domeniul educaţie sau
divertisment; organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei; spectacole de balet;
şcoli de balet; cursuri de balet; prezentare de
spectacole de balet; divertisment de genul
reprezentatiilor de balet; servicii de
antrenament personal în domeniul baletului;
organizare de spectacole; spectacole de dans;
planificarea de spectacole; organizarea de
spectacole culturale; spectacole de revistă
oferite în săli de spectacole; organizare de
spectacole vizuale; productie de spectacole
scenice; organizare de spectacole pe scena;
prezentări de spectacole în direct; rezervări
pentru spectacole de divertisment; rezervare
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de locuri pentru spectacole; organizare de
spectacole de dans; închirierea de decoruri
pentru spectacole; organizarea de spectacole
în scopuri culturale; servicii în domeniul
producţiei de spectacole; organizarea de
spectacole (servicii de impresariat; organizare
de spectacole în scopuri educative; servicii de
rezervare de bilete pentru spectacole;
producţie) de spectacole de divertisment cu
dansatori; servicii de informare cu privire la
bilete pentru spectacole; organizare de
rezervări de bilete la spectacole şi alte
evenimente de divertisment; organizare de
cursuri; cursuri de dans; cursuri de dezvoltare
personală; furnizare de cursuri educaţionale;
furnizare de cursuri de dans; cursuri şcolare
pentru pregătirea examenelor; cursuri în
cadrul taberelor educative; organizare şi
coordonare de cursuri; cursuri de exerciţii în
grup; cursuri de motricitate pentru copii
preşcolari; cursuri de instruire în tabere
educative; cursuri de pregătire în activităţi
sportive; furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri; furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri; cursuri de instruire privind
menţinerea formei fizice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06484
(151) 01/10/2015
(732) S.C. ELARA BY BCF MONEY
S.R.L., Str. Popa Tatu nr. 62A, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) L A B I R I N T A G E N Ţ I E D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD
(540)
ELARA MONEY

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare şi gestionarea
lor, afaceri monetare şi servicii bancare;
consiliere, analize, expertize, estimări,
evaluări, verificări şi previziuni financiare,
(domeniul asigurărilor, financiar, bancar şi
imobiliar), brokeraj de titluri de valoare,
brokeraj de asigurări, brokeraj turistic,
factoring, servicii de schimb de titluri de
valoare; investiţii de capital; investiţii
financiare, inclusiv administrare şi consiliere
cu privire la fonduri de investiţii; servicii de
fonduri indexate negociabile la bursa şi
servicii valutare, comerţ valutar, inclusiv
tranzacţii în valută şi schimb valutar, servicii
de creditare, servicii de evaluare a riscurilor
aferente creditelor, servicii de intermediere de
credite, acordare de credite şi finanţări,
verificare şi evaluări de credit, investigaţii
referitoare la credit; activităţi de credit în rate,
verificare şi emitere de plăţi, operaţiuni şi
tranzacţii financiare, bancare, monetare şi de
asigurări, servicii cu carduri de credit şi debit,
servicii de depunere în casete valorice,
depozite bancare valorice, încasare de orice
suport de plată, de creanţe, de orice titluri de
plată, finanţare de credite, finanţare de plăţi la
termen, finanţare de conturi clienţi,
împrumuturi garantate şi consiliere în materie
de împrumuturi, rezervări de proprietate,
servicii de garanţii, poliţe garantate cu active
şi hârtii de valoare; finanţarea plăţilor în rate;
finanţare de împrumuturi în rate şi credite;
asigurări sub formă de poliţe şi garanţii,
acordare de garanţii contra riscului de
insolvabilitate şi riscului de neplată, urmărire
şi recuperare de creanţe comerciale,
împrumuturi asigurate cu credit, emitere de
angajamente de garantare şi obligaţiuni,
servicii bancare la distanţă, servicii financiare
şi bancare one-line, consultanţă financiară, de
asigurare, de creditare, servicii de consultanţă
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în ceea ce priveşte emisiune de titluri, afaceri
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06485
(151) 01/10/2015
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.
Coralilor nr. 22, sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06486
(151) 01/10/2015
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.
Coralilor nr. 22, sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Petrom.Pentru drumul tau
Petrom.Punem România în mişcare
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; îngrăşăminte pentru pământ;
compoziţii extinctoare; preparate pentru
călirea şi sudura metalelor; produse chimice
destinate conservării alimentelor; materiale
tanante.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; îngrăşăminte pentru pământ;
compoziţii extinctoare; preparate pentru
călirea şi sudura metalelor; produse chimice
destinate conservării alimentelor; materiale
tanante.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06487
(151) 01/10/2015
(732) S.C. ZIP MEDIA S.R.L., Str. Aurel
Vlaicu nr. 38/36, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI
(540)

(210) M 2015 06488
(151) 01/10/2015
(732) STARBUCKS CORPORATION
D/B/A STARBUCKS COFFEE
COMPANY, 2401 Utah Avenue
South, Suite 800, 98134,
WASHINGTON S.U.A.
(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI
(540)
STARBUCKS ON THE GO

AIRSOFT CLUJ dedicat pasionaţilor de
airsoft
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:020102; 020108;
020116; 270510; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor şi accesoriilor sportive
(exteptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, prin intermediul site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte; lapte aromat; milk-shake-uri;
băuturi alimentare pe bază de lapte, cu
excepţia milk-shake-urilor; băuturi pe bază de
lapte cu conţinut de cafea; băuturi pe bază de
lapte cu conţinut de suc de fructe; băuturi pe
bază de lapte cu conţinut de fructe; băuturi pe
bază de lapte cu conţinut de ciocolată; băuturi
pe bază de lapte cu conţinut de ceai; băuturi
alimentare pe bază de soia folosit ca substitut
pentru lapte; băuturi energizante pe bază de
lapte; lapte praf; amestecuri de băuturi pe bază
de lactate; lapte de soia; gustări pe bază de
fructe; gemuri de fructe, compoturi, jeleuri
comestibile; paste tartinabile pe bază de carne,
peşte, pui, fructe, nuci/arahide(procesare),
legume(cu excepţia celor proaspete), lactate;
fructe şi legume conservate; mese gata
preparate constând în principal din carne, soia,
pui, fructe de mare, legume, fructe, tofu, şi/sau
brânză; iaurt, băuturi pe bază de iaurt; frişcă;
nuci preparate; alune prăjite, fructe cu coajă
lignificată asezonate, gustări pe bază de alune;
uleiuri şi grăsimi alimentare.
30 Cafea măcinată şi bob; băuturi pe bază de
cafea; cacao; băuturi pe bază de ciocolată; ceai
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şi ceai din plante; ceai şi băuturi pe bază de
ceai din plante; amestec de băuturi pe bază de
cafea; amestec de băuturi pe bază de espresso;
amestec de băuturi pe bază de ciocolată;
amestec de băuturi pe bază de ceai; amestec
de băuturi pe bază de ceai din plante; dulciuri
îngheţate, adică îngheţată, lapte îngheţat, iaurt
îngheţat, dulciuri cu aromă de ceai, ceai din
plante şi/sau fructe; arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi; aromă de
vanilie; dulciuri din ciocolată şi bomboane;
produse obţinute prin coacere adică brioşe
(muffins), brioşe (madeleine), biscuiţi,
prăjiturele, foietaje şi cornuri; sandwich-uri;
mese gata preparate constând în principal din
paste; mese gata preparate constând în
principal din orez; mese gata preparate
constând în principal din cereale; paste
tartinabile pe bază de ciocolată; alimente
procesate derivate din cereale folosite ca
cereale pentru micul dejun; fulgi de ovăz;
gustări pe bază de cereale; biscuiţi uscaţi;
popcorn; zahăr; miere; sirop de agave; sosuri,
adică condimente pentru a fi adăugate la
băuturi; sosuri pentru salate.
32 Băuturi din fructe, sucuri din fructe şi
băuturi pe bază de fructe; băuturi din legume,
sucuri din legume si băuturi pe baza de

legume; băuturi non -alcoolice, adica băuturi
carbogazoase, băuturi răcoritoare; băuturi
energizante, băuturi izotonice; amestecuri
lichide pentru producerea de sucuri si băuturi
pe baza de fructe; prafuri folosite in
prepararea sucurilor si băuturilor pe baza de
fructe; siropuri pentru băuturi; apa potabila
imbuteliata aromata si nearomata, apa
minerala, sifon; băuturi pe bază de soia,
nefiind destinate a fi subsitute pentru lapte;
concentrate şi piureuri de fructe folosite
pentru producerea băuturilor; băuturi
fortificate cu vitamine, băuturi fortificate
nutriţional.
43 Servicii oferite de restaurante, cafenea,
cafeterie, snack bar, bar de cafea, bar de ceai,
ceainărie, de livrări pentru acasă; servicii de
bar; servicii de catering; prepararea de
alimente şi băuturi; servicii alimentare pe bază
de contract privind băuturile; servicii oferite
de restaurant presupunând un program de
loialitate a clienţilor care asigură beneficii în
vederea recompensării clienţilor fideli.
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