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Cereri Mărci publicate în 25/05/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02527 24/04/2018 HELMUT-IOAN JOST

GIANINA-VERA NICULITA
ROCK LA MUREŞ

2 M 2018 03302 18/05/2018 SIMONA ENASOAE PRIMELED SOLUTIONS

3 M 2018 03303 18/05/2018 RAIFFEISEN BANK SA Raiffeisen BANK Banking așa
cum trebuie

4 M 2018 03304 18/05/2018 EXCLUSIV LOUNGE SRL THE DOCK

5 M 2018 03306 18/05/2018 ADRIAN GURAU FARMACIA ECONOMICA

6 M 2018 03307 18/05/2018 S.C. SIMPLE BUCHAREST
HOTEL S.R.L.

SBH Simple Bucharest Hotel

7 M 2018 03308 18/05/2018 S.C. ECOFARMACIA
NETWORK S.R.L.

Pilulka

8 M 2018 03309 18/05/2018 S.C. ECOFARMACIA
NETWORK S.R.L.

+ Pilulka

9 M 2018 03310 18/05/2018 GEBRUDER ESAT SRL Gebruder Esat

10 M 2018 03311 18/05/2018 SC SHOW EVENTS SRL personalitea

11 M 2018 03312 18/05/2018 SC CĂTĂLIN MOROȘANU
PROMOTION SRL

DYNAMITE FIGHTING SHOW

12 M 2018 03313 18/05/2018 ALEXANDRU-CĂTĂLIN
PRISACARIU

AtleticMed Te tinem in miscare

13 M 2018 03314 18/05/2018 IRINA TOMA GRĂDINILE DOAMNEI

14 M 2018 03315 18/05/2018 OAMENI SI COMPANII SRL IIICES Inovaţie în Industrii cu
Impact Critic în Economie şi
Societate

15 M 2018 03316 18/05/2018 SC MOUNTAIN INDUSTRIAL
RESOURCES SRL

kronair

16 M 2018 03317 18/05/2018 SC EURITEH SRL WasteMonitor

17 M 2018 03318 18/05/2018 SC BEYIN ROMANIA SRL CITY CASA YOUR PLACE
YOUR CITY

18 M 2018 03319 18/05/2018 SC OCEAN FISH SRL Ocean Fish ... the taste of the
ocean!

19 M 2018 03320 18/05/2018 S.C. SAGA BEAUTY SRL-D NB Nail Boutique

20 M 2018 03321 18/05/2018 SC BLADE SOLUTIONS SRL BLADE

21 M 2018 03322 18/05/2018 S.C. PALSERA FOOD SRL Food Studio

22 M 2018 03323 18/05/2018 S.C. ALFA SOFTWARE SA ASIS ERP
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 03324 18/05/2018 ANA-MARIA STOENICĂ CityMCafe

24 M 2018 03325 18/05/2018 ASOCIATIA PENTRU BUNE
PRACTICI GDPR

ROGDPR

25 M 2018 03326 18/05/2018 VASILE AURELIAN MARIAN AKALIN PROFESSIONAL
HOME

26 M 2018 03327 18/05/2018 KATEL 3A SRL KATEL Elemente Semnalizare
Rutieră

27 M 2018 03328 18/05/2018 SC MIX FABRIK SYSTEM SRL Bittwatt

28 M 2018 03329 18/05/2018 FLORIAN GHEORGHE TRAVELKIT

29 M 2018 03330 18/05/2018 CLOCKWISE SRL UPGRADER better together

30 M 2018 03331 18/05/2018 STB CONSULT SRL IMOBILBUY

31 M 2018 03332 18/05/2018 PIETRO BENEDETTO LA PIAZZETTA ristorante e
pizzeria

32 M 2018 03333 18/05/2018 SC AUSTROTHERM COM SRL AUSTROTHERM geoBLOCK

33 M 2018 03334 18/05/2018 DAR & CONSULTING SRL METROPOLIS SALA DE
JOCURI Jackpot şi Câştig

34 M 2018 03335 20/05/2018 Q-BIZ MANAGEMENT SRL MONDA HOME

35 M 2018 03336 20/05/2018 CAT DISTRIBUTION SRL Catanella
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(210) M 2018 02527
(151) 24/04/2018
(732) HELMUT-IOAN JOST , STR.

FREZIEI NR. 122, JUD. TIMIŞ, ,
PERIAM, 307315 , TIMIȘ,
ROMANIA
GIANINA-VERA NICULITA,
STR. FREZIEI NR. 122, JUD.
TIMIŞ, PERIAM , 307315 , TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ROCK LA MUREŞ

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03

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

clase:
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
41. Servici de divertisment prin muzică, film,
video şi teatru, producţia de spectacole de
divertisment în direct, în special festivaluri.

───────

(210) M 2018 03302
(151) 18/05/2018
(732) SIMONA ENASOAE, STR.

PANCOTA NR. 3, BL. 15, SC. 1, AP.
4, ET. 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
022771, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRIMELED SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.02

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

11. Instalații pentru iluminat stradal, corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri de
iluminat, proiectoare de iluminat, lămpi de
iluminat, instalații de iluminat, accesorii de
iluminat, elemente de iluminat, becuri de
iluminat, instalații de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat cu LED, lumini LED pentru
iluminatul public, aparate de iluminat cu diode
luminescente (LED), instalații de iluminat cu
diode electroluminescente (leduri), ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase.

───────

(210) M 2018 03303
(151) 18/05/2018
(732) RAIFFEISEN BANK SA, CALEA

FLOREASCA NR. 246 C,
CLĂDIREA SKY TOWER, ET.
2-7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Raiffeisen BANK
Banking așa cum trebuie

(531) Clasificare Viena: 03.03.15; 03.03.24;
21.01.25; 26.04.15; 26.04.16; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.15; 29.01.12

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────
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(210) M 2018 03304
(151) 18/05/2018
(732) EXCLUSIV LOUNGE SRL, CALEA

FERENTARI NR. 12, BL. 123,
SC. 1, ETAJ 8, AP. 41, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THE DOCK

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03306
(151) 18/05/2018
(732) ADRIAN GURAU, ALEA ZAMORA

NR. 7, BL. 111, SC. B, AP. 4,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
FARMACIA ECONOMICA

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 03307
(151) 18/05/2018
(732) S.C. SIMPLE BUCHAREST

HOTEL S.R.L., STR. CAPORAL
PACURARU AVRAM NR. 18,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SBH Simple Bucharest Hotel

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 03308
(151) 18/05/2018
(732) S.C. ECOFARMACIA NETWORK

S.R.L. , STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 2, JUD BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Pilulka

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 03309
(151) 18/05/2018
(732) S.C. ECOFARMACIA NETWORK

S.R.L. , STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 2, JUD BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

+ Pilulka

(531) Clasificare Viena: 24.13.01; 24.13.14;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru

persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03310
(151) 18/05/2018
(732) GEBRUDER ESAT SRL, STR.

IVANOVICI D. MENDELEEV NR. 2,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Gebruder Esat

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
39. Servicii de transport rutier de marfă,
servicii de transport rutier de persoane, servicii
de transport rutier la temperatură controlată,
transport cu autocisterne, servicii de transport
produse periculoase, servicii de depozitare a
mărfurilor, servicii de depozitare a produselor la
temperatură controlată, servicii de transbordare
(transport), logistică de transport, servicii de
transport și expediție de mărfuri, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, organizare de transport
terestru, maritim și aerian.

───────
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(210) M 2018 03311
(151) 18/05/2018
(732) SC SHOW EVENTS SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 25,
CAMERA 2, COMUNA CRISTIAN,
JUD. BRAȘOV , SAT CRISTIAN,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

personalitea

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 11.01.02;
11.03.14; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.11; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03312
(151) 18/05/2018
(732) SC CĂTĂLIN MOROȘANU

PROMOTION SRL, ȘOS.
CIOFLICENI NR. 23D, COMUNA
SNAGOV, JUD. ILFOV, SAT
CIOFLICENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
DYNAMITE FIGHTING SHOW

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 03313
(151) 18/05/2018
(732) ALEXANDRU-CĂTĂLIN

PRISACARIU, STR. IZLAZULUI
NR. 14, AP. 4, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

AtleticMed Te tinem in miscare

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 02.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03314
(151) 18/05/2018
(732) IRINA TOMA, JUDEŢUL ARGEŞ,

NR. 549A, SAT ARGEŞELU
(COMUNA MĂRĂCINENI), 117451,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

GRĂDINILE DOAMNEI

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 05.05.21;
05.07.08; 05.09.17; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, fructe deshidratate, gemuri din
fructe, fructe confiate, fructe uscate.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ, fructe crude,
fructe proaspete, fructe neprelucrate, fructe şi
legume proaspete, fructe ecologice, proaspete.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi.şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor, suc de roşii (băuturi), sucuri din fructe,
sucuri de legume (băuturi), nectaruri de fructe,
nealcoolice, amestec de sucuri de fructe, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conţin sucuri de legume, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe, băuturi de fructe.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 03315
(151) 18/05/2018
(732) OAMENI SI COMPANII SRL,

STR. SPITAL PASCANU NR.
15, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala CATALIN NEAGU,
STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.
909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, ROMANIA

(540)

IIICES Inovaţie în Industrii
cu Impact Critic în

Economie şi Societate

(531) Clasificare Viena: 03.13.05; 26.05.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
2018C), roşu (Pantone 2347C),
albastru (Pantone 301C), negru
(Pantone Black 6C)

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

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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 03316
(151) 18/05/2018
(732) SC MOUNTAIN INDUSTRIAL

RESOURCES SRL, STR.
MEMORANDULUI NR. 12, SC.
A, AP. 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500045, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

kronair

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a echipamentelor
specifice pentru aeroporturi, autobuzelor
specifice, benzilor rulante, încărcătoarelor
pentru bagaje, maşinilor de apă potabilă,
vidanjelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, service (servicii de reparaţii), întreţinere
pentru echipamentele utilizate în aeroporturi.

───────
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(210) M 2018 03317
(151) 18/05/2018
(732) SC EURITEH SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 49A,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
410169, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

WasteMonitor

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben (RGB 247
217 23), albastru (RGB 0 140 204),
negru (RGB 51 43 36), verde (RGB 0
179 148)

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

9. Software pentru computer, aparate pentru
cântărire şi măsurare, semnalizare, detectare,
indicatoare de cantitate, instalaţii pentru
control de la distanţă a operaţiilor industriale,
dispozitive electrice de măsură, aparate
electrice pentru monitorizare, dispozitive
periferice computerizate, monitoare (programe
de calculator) transmiţătoare de semnale
electrice, aparate şi instrumente pentru
cântărire.

───────

(210) M 2018 03318
(151) 18/05/2018
(732) SC BEYIN ROMANIA SRL, PIAŢA

AVRAM IANCU NR. 3, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

CITY CASA YOUR
PLACE YOUR CITY

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.02

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

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

───────
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(210) M 2018 03319
(151) 18/05/2018
(732) SC OCEAN FISH SRL, DN 2,

KM 14, NR. 72, JUDEŢUL ILFOV,
COMUNA AFUMAŢI, 077010,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Ocean Fish ... the
taste of the ocean!

(531) Clasificare Viena: 03.09.04; 03.09.10;
26.03.05; 26.03.15; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin,
alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03320
(151) 18/05/2018
(732) S.C. SAGA BEAUTY SRL-D, STR.

BUNA ZIUA NR. 37, BL. E39, SC.
1, ET. 5, AP. 27, JUDEŢUL CLUJ ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

NB Nail Boutique

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 26.01.18; 26.05.13; 25.01.13

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 03321
(151) 18/05/2018
(732) SC BLADE SOLUTIONS SRL,

STR. METEOR NR. 4, AP. 43, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BLADE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 14.05.23

(591) Culori revendicate:alb (Pantone 000C),
albastru (Pantone 302C)

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

7. Maşini automate de vânzare (automate de
vânzare).
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, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 03322
(151) 18/05/2018
(732) S.C. PALSERA FOOD SRL , STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 22A,
JUD. DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Food Studio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.15; 08.01.18; 08.07.10; 19.03.01;
19.03.09

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 03323
(151) 18/05/2018
(732) S.C. ALFA SOFTWARE SA, B-DUL

MIHAI VITEAZU, BL. SCALA, SC.
B, AP. 68, JUD. SĂLAJ, ZALĂU,
SĂLAJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ASIS ERP

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 26.11.03;
26.11.08

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

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 03324
(151) 18/05/2018
(732) ANA-MARIA STOENICĂ, STR.

APOLODOR NR. 4, AP. 4, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CityMCafe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
20.05.07

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03325
(151) 18/05/2018
(732) ASOCIATIA PENTRU BUNE

PRACTICI GDPR, STR.
HOROSCOPULUI NR. 13, JUD.
ILFOV, DOMNESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROGDPR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Organizarea de evenimente, organizarea de
cursuri, conferinte, ateliere de lucru si seminarii
in domeniul juridic.
45. Servicii juridice, servicii de consultanţă
juridică, servicii de informare, consultative şi
de consultanţă referitoare la probleme juridice,
consultanţă oferită de experţi pentru probleme
juridice, consultanţă pentru afaceri juridice
personale, servicii de informaţii juridice, servicii
juridice legate de afaceri, furnizarea de opinii
juridice de specialitate.

───────

(210) M 2018 03326
(151) 18/05/2018
(732) VASILE AURELIAN MARIAN,

BULEVARDUL UNIRII NR. 65,
BL. 67, ET. 3, AP. 12, JUDEŢ
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)

AKALIN
PROFESSIONAL HOME

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 01.15.15;
01.15.14; 01.15.23; 05.03.13; 05.03.14;
07.01.24

(591) Culori revendicate:verde inchis, verde
deschis, gri

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

3. Preparate pentru albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de curăţare, preparate pentru
curăţare şi odorizante, preparate pentru lustruire,
degresare şi abrazive, detergenţi, produse
de curăţat, lavete impregnate cu preparate
şi substanţe de curăţare şi lustruire, pentru
curăţenie, preparate de curăţare pentru ţesături.
5. Dezinfectanţi pentru vasul de toaletă,
deodorante pentru vasul de toaletă.

───────

(210) M 2018 03327
(151) 18/05/2018
(732) KATEL 3A SRL, STRADA: B-

DUL G-RAL N.DĂSCĂLESCU,
NUMAR: 6A, JUDET: NEAMT,
PIATRA NEAMȚ, 610191, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA MIHAI
PANTILIMON , STR. ALEXANDRU
CEL BUN NR. 24, ET. II, BIROUL
3, JUDEŢUL NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, NT, ROMANIA

(540)
KATEL Elemente

Semnalizare Rutieră
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Indicatoare rutiere (mecanice), indicatoare
rutiere luminoase, indicatoare rutiere
(nemetalice) (luminoase), indicatoare rutiere
(nemetalice) (mecanice), indicatoare rutiere
din metal (mecanice), indicatoare rutiere,
luminoase sau mecanice, indicatoare rutiere
din metal (luminoase), semafoare (dispozitive
de semnalizare), instalații de comunicații
electronice, instalații de control (electrice).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații, servicii de instalare de mobilier stradal,
Servicii de instalații electrice, servicii de instalare
de instalații de iluminat.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză și cercetare
industrială, proiectare de instalații industriale,
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servicii de inspecție tehnică a instalațiilor și
utilajelor.

───────

(210) M 2018 03328
(151) 18/05/2018
(732) SC MIX FABRIK SYSTEM SRL,

STRADA: ARIEI, NUMAR: 14A,
JUDET: ILFOV, MOGOSOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Bittwatt

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.11.13; 27.05.21

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, gri

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

9. Software descarcabil pentru utilizare în relaţie
cu cripto monede (valute) si cu monede (valute)
digitale, cripto monede (valute) si monede
(valute) digitale.
35. Servicii de comerţ electronic în legătură cu
cripto monede (valute) si cu monede (valute)
digitale, servicii de publicitate si de administrare
a afacerii , în legătură cu cripto monede (valute)
si cu monede (valute) digitale.
36.  Servicii de transfer electronic al monedelor
(valutelor) virtuale şi al cripto monedelor
(valutelor), servicii financiare în legătură cu cu
cripto monede (valute) şi cu monede (valute)
digitale, servicii de schimb pentru cripto monede
(valute) şi cu monede (valute) digitale.
42. Crearea si menţinerea de site-uri, furnizarea
de platforme de internet pentru comerţul
electronic cu cripto monede (valute) si cu
monede (valute) digitale.

───────

(210) M 2018 03329
(151) 18/05/2018
(732) FLORIAN GHEORGHE, DRM.

SARII NR. 12, BL. V62, SC. 3, ET.
3, AP. 46, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRAVELKIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.16; 18.05.01

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 03330
(151) 18/05/2018
(732) CLOCKWISE SRL, STRADA:

INT. NICOLAE IORGA, NUMAR:
26A, JUDET: ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UPGRADER better together

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.04.05; 26.03.23

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

41. Educație, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, organizarea și
conducerea de simpozioane, organizarea și
conducerea de conferințe, organizarea și
conducerea de seminarii, organizarea și
conducerea de workshop-uri.

───────

(210) M 2018 03331
(151) 18/05/2018
(732) STB CONSULT SRL, STRADA:

MORICZ ZSIGMOND, NUMAR: 12,
APART. 12, JUDET: CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 117,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IMOBILBUY

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 07.01.24

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb,
roşu

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

36. Afaceri imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind
bunuri imobiliare și terenuri, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare, închirieri de locuințe
(apartamente), închirieri de apartamente și
birouri, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), închiriere de case,
închiriere de apartamente, închiriere de spații
comerciale imobiliare, administrare de închiriere
de apartamente, intermediere de contracte de
închiriere pentru proprietăţi imobiliare, leasing
sau închiriere de clădiri, agenții sau brokeraj
de închiriere de clădiri, servicii de închiriere
pentru proprietăţi imobiliare cu opțiune de
cumpărare, agenții sau brokeraj de închiriere
de terenuri, furnizare de informații privind
închirierea de terenuri, furnizare de informații
privind închirierea de clădiri, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
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imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale.

───────

(210) M 2018 03332
(151) 18/05/2018
(732) PIETRO BENEDETTO, STR.

CRINULUI NR. 4, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

LA PIAZZETTA
ristorante e pizzeria

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 26.13.25; 05.05.20;
05.05.21

(591) Culori revendicate:roşu închis, negru,
alb

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

43. Servicii de restaurant şi pizzerie, servicii
de alimentanţie publică, servicii de cazare
temporară.

───────

(210) M 2018 03333
(151) 18/05/2018
(732) SC AUSTROTHERM COM

SRL, BD. IULIU MANIU NR.
598, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013881

(540)

AUSTROTHERM geoBLOCK

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
17. Materiale plastice si, anume, polistiren
expandat.
19. Materiale de construcţii nemetalice şi
anume, blocuri din polistiren expandat.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/05/2018-20/05/2018

(210) M 2018 03334
(151) 18/05/2018
(732) DAR & CONSULTING SRL, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 1-4, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420076, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

METROPOLIS SALA DE
JOCURI Jackpot şi Câştig

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

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte şi articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 03335
(151) 20/05/2018
(732) Q-BIZ MANAGEMENT SRL, STR.

INT. AV. MARCEL ANDREESCU
NR. 53, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
21. Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, piepteni
şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curăţare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi ceramică.
23. Fire de uz textil.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

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

29. Carne, peşte şi produse din peşte, fructe
de mare, păsări şi vânat, produse din carne,
extracte din carne, conserve din carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi fierte, murături,
zacuscă, ciuperci în conservă, humus, tahini,
nuci, alune, arahide, nuci macadamia, migdale
preparate, seminţe procesate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate pentru consum,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe confiate, batoane pe bază de fructe,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, înlocuitori de lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, supe, baze de
supă, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri pe
bază de peşte şi/sau fructe de mare, produse din
peşte preparate, pentru consum uman, icre de
peşte, preparate, aperitive pe bază de legume,
mâncăruri gătite pe bază de legume, produse din
legume preparate, alimente preparate, pe bază
de carne.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao şi/sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicinale), orez, zahăr, tapioca
şi sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
cofetărie, dulciuri, îngheţată comestibilă, miere şi
produse din miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
maioneză, mirodenii, gheaţă (apă îngheţată),
mâncăruri pe bază de orez, gustări pe bază de
cereale, mâncăruri preparate bazate în special
pe paste, pizza, sandvişuri, arome alimentare
(altele decât uleiurile esenţiale), aluaturi.

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M2018/00436, publicat în 

data de 02.05.2018, dintr-o eroare conținutul 

clasei 31 a fost publicat eronat, corect fiind:  

Clasa 31: Fructe şi legume proaspete; seminţe; 

plante şi flori naturale; alimente pentru animale; 

malţ; alge pentru consum uman şi animal; 

roşcove de Chile (alimente pentru animale); 

migdale (fructe); plante de aloe vera; produse 

alimentare şi hrană pentru animale; resturi de 

trestie de zahăr în stare brută; orz; fasole 

proaspete; sfeclă proaspătă; bacă, fructe 

proaspete; băuturi pentru animale de companie; 

hrană pentru păsări; tărâţe de grâu; urluială 

(hrană pentru animale); cereale sub formă de 

grăunte, neprelucrate; castane proaspete; 

rădăcini de cicoare; cicoare proaspătă; brazi de 

Crăciun; citrice proaspete; boabe crude de cacao; 

coajă de nucă de cocos; nuci de cocos; nuci de 

cola; copra; castraveţi proaspeţi; os de sepie 



pentru păsări; biscuiţi pentru câini; borhoturi; 

obiecte comestibile de mestecat pentru animale; 

peşti vii; făină de peşte pentru consumul animal; 

flori uscate pentru decorare; flori; produse 

alimentare şi hrană pentru animale; fructe 

proaspete; zarzavaturi proaspete; grăunţe 

(cereale); grăunţe pentru hrana animalelor; 

struguri proaspeţi; fân; alune; conuri de hamei; 

hamei; boabe de Ienupăr; praz proaspăt; lămâi 

proaspete; linte proaspătă; salată verde; seminţe 

de in pentru consum animal; făină din seminţe de 

in pentru consum animal; homari vii; roşcove; 

porumb; turte de porumb pentru vite; malţ 

pentru berărie şi distilerie; boască (reziduuri de 

fructe); dovlecei proaspeţi; făină pentru animale; 

ciuperci proaspete; moluşte vii; urzici; nuci; ovăz; 

turte de oleaginoase; măsline proaspete; cepe, 

legume proaspete; portocale; stridii vii; palmieri; 

frunze de palmier; turte de arahide pentru 

animale; făină de arahide pentru animale; 

arahide proaspete; mazăre proaspătă; ardei iute 

(plante); hrană pentru animale de companie; 



plante; plante uscate pentru decorare; polen 

(materie primă); cartofi; scoarţe de copac brute; 

reziduuri din tratarea grăunţelor de cereale, 

pentru hrana animalelor; poşircă (reziduuri de 

vinificaţie); rubarbă proaspătă; făină de orez 

(nutreţ); orez neprelucrat; rădăcini de uz 

alimentar; seminţe de secară; susan; moluşte vii; 

ouă de viermi de mătase; viermi de mătase; 

gazon natural; spanac proaspăt; trestie de zahăr; 

trufe proaspete; legume proaspete; butuci de 

viţă de vie; grâu; germeni de grâu pentru consum 

animal; ghirlande din flori naturale; fermenţi 

pentru consum animal. 


