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Cereri Mărci publicate în 02/05/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 02560 25/04/2018 NINA RODOVICA RUS rin mai mult decât păstrăvărie

SALATĂ DE ICRE by Chef Nina
Rus

2 M 2018 02709 24/04/2018 NINA RODOVICA RUS rin mai mult decât păstrăvărie
ZACUSCĂ CU PĂSTRĂV by
Chef Nina Rus

3 M 2018 02710 24/04/2018 FUNDAŢIA CLINICA PRO-VITA Clinica Pro Vita PENTRU CĂ
VIAŢA CONTEAZĂ

4 M 2018 02711 24/04/2018 SC SWISS TRANSLATIONS
SRL

e-trad

5 M 2018 02712 24/04/2018 NUTRACEUTICAL &
COSMETICS SRL

COUFFUREL

6 M 2018 02713 24/04/2018 SC LAROPHARM SRL LAROGRIP

7 M 2018 02714 24/04/2018 SC CRUZEIRO EXIM SRL ReumaSoft

8 M 2018 02715 24/04/2018 S.C. INTERPROD INVEST SRL ORIGINAL FERMA PORC
PERIS

9 M 2018 02716 24/04/2018 TRAVEL WITH A SMILE SRL Turism Market

10 M 2018 02717 24/04/2018 TRAVEL WITH A SMILE SRL TRAVEL WITH A SMILE

11 M 2018 02718 24/04/2018 SC FARMA CLASS IND SRL DEXOCALM

12 M 2018 02719 24/04/2018 SC PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO SRL

Prisum. Dedicated to Life.
Naturally.

13 M 2018 02720 24/04/2018 SC FRESH CLEAN VALCEA
SRL

Curăţătoria Fresh Clean

14 M 2018 02721 24/04/2018 SMARTUNIT SRL Digital Nation

15 M 2018 02722 24/04/2018 SC FABRICA DE LAPTE
BRAŞOV SA

straggisto

16 M 2018 02723 24/04/2018 SC FABRICA DE LAPTE
BRAŞOV SA

stragisto

17 M 2018 02724 24/04/2018 SC FABRICA DE LAPTE
BRAŞOV SA

stragghisto

18 M 2018 02725 24/04/2018 SC FABRICA DE LAPTE
BRAŞOV SA

Stragghisto

19 M 2018 02726 24/04/2018 VISION INTERNATIONAL
EVENTS S.R.L.

VISION

20 M 2018 02727 24/04/2018 OVIDIU TOMOIAGA IMOTRUST
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2018 02728 24/04/2018 ELGEKA-FERFELIS SA Feragro

22 M 2018 02729 24/04/2018 I.M. SUDZUCKER MOLDOVA
SA

MAGDA zahăr 1kg Creează
amintiri

23 M 2018 02730 24/04/2018 SC ARDEAL CONSTRUCT SRL WEST CITY TOWER

24 M 2018 02731 24/04/2018 MARIA-CRISTIANA TUDOSE eu sunt femeie

25 M 2018 02732 24/04/2018 SC DEFENDERS SECURITY
SRL

DS DEFENDERS SECURITY

26 M 2018 02733 24/04/2018 CRISTIAN NASTASE ELSCAR

27 M 2018 02734 24/04/2018 KARIM PHARM S.R.L. KARIM

28 M 2018 02735 24/04/2018 SC IMPAR SRL DURATUBE

29 M 2018 02736 24/04/2018 LAKTOTRIO 2001 PROD SRL LAKTOTRIO

30 M 2018 02737 24/04/2018 SC BIG ROBERT FOREST SRL BIG ROBERT FOREST

31 M 2018 02739 24/04/2018 LAURA-LILIANA EFTODE kihi-kiha, design de ... pici

32 M 2018 02740 24/04/2018 MUGUREL-CRISTIAN CIRSTEA CONSIGLIERI CUSTOM MADE

33 M 2018 02741 24/04/2018 PARFUM ON LINE SRL ESENTA CONTEAZA

34 M 2018 02742 24/04/2018 Ştefan Bărbulescu FABRICA DE OŢET SLATINA

35 M 2018 02743 24/04/2018 Ştefan Bărbulescu CERBUL ACRU

36 M 2018 02744 24/04/2018 RCS & RDS S.A DIGI MOBIL 5G SMART

37 M 2018 02745 24/04/2018 Seineana Product S.R.L. 108 ALCOOL SANITAR

38 M 2018 02746 24/04/2018 VALMED FREEMEX SRL TREMOL M20

39 M 2018 02747 24/04/2018 Seineana Product S.R.L. MARA ALCOOL SANITAR

40 M 2018 02749 24/04/2018 SEINEANA PRODUCT SRL MONY ALCOOL SANITAR

41 M 2018 02751 24/04/2018 LIMAGRAIN CENTRAL
EUROPE SE FRANTA
SUCURSALA OTOPENI

PASIUNE PENTRU
AGRICULTURA

42 M 2018 02752 24/04/2018 VICTOR COIALNÎC JIN LING

43 M 2018 02753 24/04/2018 VICTOR COIALNÎC Prima LUXE

44 M 2018 02754 24/04/2018 VECTRAS MEDIA SRL Big Belly Mania

45 M 2018 02755 24/04/2018 VAPORIUM SRL OGT WHEELS

46 M 2018 02756 24/04/2018 RED BULL GmbH TAURUL ROSU

47 M 2018 02757 24/04/2018 ART OF CAKES SRL Cofetăria Carpați
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2018 02760 25/04/2018 DAN POPESCU

RADU-MIHAI ZAMFIR
CLAUDIU-GEORGE RADU
RĂZVAN DINCĂ
TUDOR-ADRIAN BLOJU
VLAD-ALEXANDRU CĂPRARU
DRAGOŞ-ANDREI LUNGU
VALENTIN STANCIU

PIRAŢII MUNTELUI

49 M 2018 02761 25/04/2018 SC BERE BAUTURI
BUCURESTI SA

ORIZONT BEER PREMIUM
QUALITY SINCE 1872

50 M 2018 02762 25/04/2018 SC BERE BAUTURI
BUCURESTI SA

HERASTRAU BEER PREMIUM
QUALITY 1982

51 M 2018 02763 25/04/2018 MEGA SWEET SRL POWER TOX

52 M 2018 02764 25/04/2018 SC CYCLING TOUR SRL TA.THA.TA

53 M 2018 02765 25/04/2018 ANIMAL CENTER SRL PRIN JUNGLA URBANĂ

54 M 2018 02766 25/04/2018 SC TEOPET SERVCOM SRL PRODACICA

55 M 2018 02767 25/04/2018 SC ESS SRL EasyMedical

56 M 2018 02768 25/04/2018 SC EASY MEDICAL
SOLUTIONS SRL

H EasyHospital

57 M 2018 02769 25/04/2018 ASOCIATIA S.O.S. MEDIUL
PRIVAT

PARTIDUL MUNCII SI
PROTECTIEI SOCIALE

58 M 2018 02770 25/04/2018 LAVINIA GEORGIANA
PALANITE

ACTIVE PANDA

59 M 2018 02771 25/04/2018 SC LUVIMAP GRUP SRL MARIO

60 M 2018 02772 25/04/2018 Asociatia Clubul Sportiv Olimpic
Team Autoconstruct

Romanian Cycling Tour

61 M 2018 02773 25/04/2018 MARSHAL GUARD SRL MARSHAL GUARD

62 M 2018 02774 25/04/2018 Ionut-Bogdan Nica MEDARA

63 M 2018 02775 25/04/2018 Ionut-Bogdan Nica ALMEDA

64 M 2018 02776 25/04/2018 Ionut-Bogdan Nica SANOVA

65 M 2018 02777 25/04/2018 ADEPLAST SA AERIA Glet

66 M 2018 02778 25/04/2018 SC CONSEIL EN ENTERPRISE
SRL

Todos&Co

67 M 2018 02779 25/04/2018 SC PLUS COMPUTER SRL DETECH

68 M 2018 02780 25/04/2018 RODICA-ILEANA MATEI Ema CAFÉ

69 M 2018 02781 25/04/2018 SC NEGRO 2000 SRL NEGRO 2000 SPUMA MĂRII
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
70 M 2018 02782 25/05/2018 SC NEGRO 2000 SRL NEGRO 2000 BUNĂTĂŢI

MARINE

71 M 2018 02783 25/04/2018 Asociația pentru Siguranță,
Echilibru, Nonconformism și
Sensibilitate - S.E.N.S.

MARAMUREȘ BALLOON
FIESTA

72 M 2018 02784 25/04/2018 WEB SUPORT SRL www.teasiguri.ro

73 M 2018 02785 25/04/2018 SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

CINE-I Chefu'?

74 M 2018 02786 25/04/2018 UNIVERSITATEA ALEXANDRU
IOAN CUZA DIN IAŞI

APA LUI CUZA

75 M 2018 02787 25/04/2018 ESCAPE ROOM CALARASI
SRL

THE VOID
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(210) M 2018 02560
(151) 25/04/2018
(732) NINA RODOVICA RUS, NR. 343

A, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD, SAT ROMULI,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

rin mai mult decât
păstrăvărie SALATĂ DE
ICRE by Chef Nina Rus

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14; 03.09.24; 03.09.25; 09.07.19;
01.03.08

(591) Culori revendicate:maro (R-96 G-48
B-28); crem (R-189 G-158 B-106);
verde (R-57 G-58 B-35); alb (R-240
G-240 B-231)

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02709
(151) 24/04/2018
(732) NINA RODOVICA RUS, NR. 343

A, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD, SAT ROMULI,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

rin mai mult decât
păstrăvărie ZACUSCĂ CU

PĂSTRĂV by Chef Nina Rus

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.10;
03.09.25; 09.07.19; 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro închis (R 96
G48 B28), maro deschis (R189 G158
B106), verde închis (R57 G58 B35), gri
(R240 G240 B231, R233 G233 B223)

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

29. Extracte de carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi fierte, carne,
peşte, păsări şi vânat, jeleuri, dulceţuri, uleiuri
şi grăsimi comestibile, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate.
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(210) M 2018 02710
(151) 24/04/2018
(732) FUNDAŢIA CLINICA PRO-VITA,

STR. COL. BREAZA NR. 22A,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Clinica Pro Vita PENTRU
CĂ VIAŢA CONTEAZĂ

(531) Clasificare Viena: 01.07.06; 02.05.01;
02.05.06; 02.05.27; 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
165C), verde (Pantone 327C)

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală,
servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor, servicii de examinări medicale,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, consultanţă profesională în
materie de sănătate, consiliere în materie
de sănătate, servicii de consiliere psihologică,
servicii de consiliere medicală, consiliere
privind tratarea psihologică a afectiunilor
medicale.

───────

(210) M 2018 02711
(151) 24/04/2018
(732) SC SWISS TRANSLATIONS SRL,

STR. ION CRISTOREANU NR.
4, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
307200, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

e-trad

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.06; 27.05.21; 29.01.04

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

clase:
41. Traducere și interpretare, servicii de
traducere, furnizare de servicii de traducere,
prestare de servicii de traducere, servicii de
interpretare și traducere.

───────

(210) M 2018 02712
(151) 24/04/2018
(732) NUTRACEUTICAL & COSMETICS

SRL, ŞOS. ALEXANDRIEI
NR. 145A, CAMERA 81, ET. 2,
JUDEŢUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)
COUFFUREL

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

5. Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
suplimente alimentare, nutritive şi produse
naturiste, de uz medical.

───────

41. Organizare de cursuri şi cursuri de
perfecţionare în domeniul sănătăţii, producţie de
filme în domeniul sănătăţii şi educaţiei sanitare,
organizare de conferinţe, congrese, seminarii,
simpozioane, în domeniul sănătăţii, publicare
de texte, informaţii educative în principal
în domeniul sănătăţii, formarea profesională 
privindevitarea problemelor de sănătate, 
formareprivind sănătatea şi starea de bine.
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(210) M 2018 02713
(151) 24/04/2018
(732) SC LAROPHARM SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 145 A,
JUDEŢUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)
LAROGRIP

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

3. Preparate cosmetice, uleiuri esenţiale, creme
cosmetice, geluri, unguente, soluţii, nu de uz
medical, loţiuni pentru corp.

───────

(210) M 2018 02714
(151) 24/04/2018
(732) SC CRUZEIRO EXIM SRL ,

ŞOS. ALEXANDRIEI NR.145A,
ET.1, CAMERA 70, JUD.ILFOV,
BRAGADIRU, IF, ROMANIA

(540)
ReumaSoft

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

5. Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
suplimente alimentare, nutritive şi produse
naturiste, de uz medical.

───────

(210) M 2018 02715
(151) 24/04/2018
(732) S.C. INTERPROD INVEST SRL,

ŞOSEAUA DE CENTURĂ NR.
2-4, COMUNA TUNARI, JUDEŢUL
ILFOV, SAT TUNARI, 077180,
ILFOV, ROMANIA

(540)
ORIGINAL FERMA

PORC PERIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi

fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2018 02716
(151) 24/04/2018
(732) TRAVEL WITH A SMILE SRL, BD.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 23, BL.
3, SC. A, ET. 5, AP. 54, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Turism Market

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 05.05.20;
05.05.21; 27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02717
(151) 24/04/2018
(732) TRAVEL WITH A SMILE SRL, BD.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 23, BL.
3, SC. A, ET. 5, AP. 54, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TRAVEL WITH A SMILE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 02718
(151) 24/04/2018
(732) SC FARMA CLASS IND SRL,

STR. MINCA DUMITRU NR.
2-4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DEXOCALM

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi,
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2018 02719
(151) 24/04/2018
(732) SC PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 146, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Prisum. Dedicated
to Life. Naturally.

(511) Produse și/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.
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.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2018 02720
(151) 24/04/2018
(732) SC FRESH CLEAN VALCEA SRL,

STR. REPUBLICII NR. 2, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR. 2,
SC. B, AP. 2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Curăţătoria Fresh Clean

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.04

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

clase:
37. Servicii de curăţenie.

───────
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(210) M 2018 02721
(151) 24/04/2018
(732) SMARTUNIT SRL, STR. VEDEA

NR. 8, BL. 92, SC. 1, ET. 3, AP. 18,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 052084,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Digital Nation

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42.  Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02722
(151) 24/04/2018
(732) SC FABRICA DE LAPTE BRAŞOV

SA, STR. APEI NR. 109, JUDEŢUL
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)
straggisto

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).

───────

(210) M 2018 02723
(151) 24/04/2018
(732) SC FABRICA DE LAPTE BRAŞOV

SA, STR. APEI NR. 109, JUDEŢUL
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)
stragisto

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).

───────

(210) M 2018 02724
(151) 24/04/2018
(732) SC FABRICA DE LAPTE BRAŞOV

SA, STR. APEI NR. 109, JUDEŢUL
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)
stragghisto
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).

───────

(210) M 2018 02725
(151) 24/04/2018
(732) SC FABRICA DE LAPTE BRAŞOV

SA, STR. APEI NR. 109, JUDEŢUL
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

(540)

Stragghisto

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).

───────

(210) M 2018 02726
(151) 24/04/2018
(732) VISION INTERNATIONAL EVENTS

S.R.L., STR. SOFOCLE NR.
1, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

VISION

(531) Clasificare Viena: 29.01.01
(591) Culori revendicate:roz, mov, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (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).
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 02727
(151) 24/04/2018
(732) OVIDIU TOMOIAGA , STR.

ZORILOR NR. 38, AP. 3, JUDEŢUL
CLUJ , CLUJ-NAPOCA , CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
IMOTRUST

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

35. Conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizare de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate online,
promoţii, informaţii comerciale, managementul
afacerilor, organizare, coordonare şi planificare
de evenimente în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, informaţii şi
consiliere comercială pentru clienţi (consiliere
clienţi), publicitate în aer liber, recrutarea
personalului, funcţii administrative.
36. Servicii de agenţie imobiliară în interesul
beneficiarilor în vederea vânzării, cumpărării
sau închirierii de imobile, management imobiliar,
evaluări imobiliare, managementul proprietăţilor
imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, consultaţii pentru
construcţii, supervizarea construcţiei de clădiri,
informaţii legate de construcţii, servicii de zidărie,
servicii de hidroizolaţie, informaţii legate de
construcţii, amenajare de terenuri (construcţii),
servicii de reparaţii şi întreţinere de clădiri.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, logistică de transport.
42. Servicii de consultanţă tehnică şi de
proiectare, servicii de arhitectură şi design
arhitectural, schiţarea construcţiilor proiectare
pagini web în domeniul intermedierilor imobiliare,
proiectare programe (software) de accesare
baze de date imobiliare, servicii de proiectare
privind proprietăţile imobiliare.

───────

(210) M 2018 02728
(151) 24/04/2018
(732) ELGEKA-FERFELIS SA , STR.

DRUMUL INTRE TARLALE
150-158, ET. 2, CAM. 1, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Feragro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.13; 24.07.23; 05.05.20;
05.05.21; 09.01.10

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

clase:
29. Fasole conservată, legume gătite, legume
uscate, legume conservate, legume conservate
la cutie.
30. Orez.
31. Fasole proaspătă, legume proaspete, orez
neprocesat.

───────
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(210) M 2018 02729
(151) 24/04/2018
(732) I.M. SUDZUCKER MOLDOVA SA,

STR. 27 AUGUST NR. 1, MD-5201,
DROCHIA, REPUBLICA MOLDOVA

(740) SC LOYAL PARTNERS API SRL ,
STR. PORTULUI NR. 23, PARCUL
DE SOFT, CAM. 307, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800025, GL, ROMANIA

(540)

MAGDA zahăr 1kg
Creează amintiri

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 25.01.19; 02.05.01;
02.05.03

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

clase:
30. Zahăr.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02730
(151) 24/04/2018
(732) SC ARDEAL CONSTRUCT SRL,

STRADA PLOIESTI, NR.6-8, ETAJ
3, JUD.CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

WEST CITY TOWER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
07.01.06; 07.01.24; 26.02.07

(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.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2018 02731
(151) 24/04/2018
(732) MARIA-CRISTIANA TUDOSE,

STR. MALU ROSU NR. 77A, BL.
106B, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

eu sunt femeie

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 02.03.01; 02.03.02

(591) Culori revendicate:roz, negru
(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. (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).
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).

───────

(210) M 2018 02732
(151) 24/04/2018
(732) SC DEFENDERS SECURITY

SRL, STR. ALEEA ARMATEI NR.
1, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

DS DEFENDERS SECURITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.06; 09.01.10;
27.05.01; 27.05.02; 02.03.09; 02.03.16;
17.03.02; 23.01.01; 05.03.17; 05.07.02;
24.01.08; 24.01.12; 24.01.15

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

clase:
45. Servicii de pază şi protecţie.

───────
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(210) M 2018 02733
(151) 24/04/2018
(732) CRISTIAN NASTASE, DAMBOVITA

NR 12, JUD. DAMBOVITA,
SLOBOZIA MOARA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

ELSCAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
14.03.01; 14.03.03; 26.13.25

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02734
(151) 24/04/2018
(732) KARIM PHARM S.R.L., BD. IULIU

MANIU NR. 2, NR. 2/10, SC. A,
AP. 1, JUD. ARAD, ARAD, 30000,
ARAD, ROMANIA

(540)

KARIM

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.13.13; 26.13.25

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, 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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 02735
(151) 24/04/2018
(732) SC IMPAR SRL, STR.

LEMNARILOR NR. 14/B,
JUD.HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, ROMANIA

(540)

DURATUBE

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.02; 18.01.12

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

12. Camere de aer (pentru pneuri pentru
aeronave), camere de aer pentru pneuri, camere
de aer pentru anvelope pentru vehicule, camere
de aer pentru roțile vehiculelor forestiere, camere
de aer pentru pneuri de motociclete, camere de
aer pneumatice pentru roți de vehicule, camere
de aer (pentru vehicule motorizate pe două roți
sau biciclete).

───────

(210) M 2018 02736
(151) 24/04/2018
(732) LAKTOTRIO 2001 PROD

SRL , STR. PRINCIPALĂ, NR.
338, JUD. SUCEAVA, , COM.
HORODNICENI , SUCEAVA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
LAKTOTRIO

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

29. Lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(210) M 2018 02737
(151) 24/04/2018
(732) SC BIG ROBERT FOREST SRL,

BELETI NEGRESTI NR. 51A,
JUD. ARGEŞ, SAT ZGRIPCESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

BIG ROBERT FOREST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
06.19.05; 06.01.04

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

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────
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(210) M 2018 02739
(151) 24/04/2018
(732) LAURA-LILIANA EFTODE, STR.

LIVIU REBREANU NR. 5, BL.
52, SC. 4, AP. 166, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

kihi-kiha, design de ... pici

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.02; 02.05.02; 02.05.03;
02.05.23; 02.05.27; 03.01.24; 03.04.24

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

clase:
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, proiectarea de decoraţiuni,
amenajări interioare, design interior, proiectarea
(crearea) de rochii, design de arte
grafice, proiectarea ambalajelor, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi.

───────

(210) M 2018 02740
(151) 24/04/2018
(732) MUGUREL-CRISTIAN CIRSTEA,

STR. SIBIU NR. 1, BL. C5, SC.
B, ET. 4, AP. 55, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CONSIGLIERI CUSTOM MADE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
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 02741
(151) 24/04/2018
(732) PARFUM ON LINE SRL, STR.

MAIOR ION CORAVU NR. 45, BL.
H2, SC. A, ET. 1, AP. 7, CAMERA
NR. 2, BIROUL NR. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ESENTA CONTEAZA

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 02742
(151) 24/04/2018
(732) Ştefan Bărbulescu, STR.

ARMATEI ROMÂNE NR. 17, JUD.
BRAŞOV, RÂŞNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)

FABRICA DE OŢET SLATINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
07.01.14; 07.01.24

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

30. Oțet, sosuri (condimente), mirodenii.
───────

(210) M 2018 02743
(151) 24/04/2018
(732) Ştefan Bărbulescu, STR.

ARMATEI ROMÂNE NR. 17, JUD.
BRAŞOV, RÂŞNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)

CERBUL ACRU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.15; 05.01.16; 03.04.07; 03.04.14;
03.04.24

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

30. Oțet, sosuri (condimente), mirodenii.
───────
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(210) M 2018 02744
(151) 24/04/2018
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DIGI MOBIL 5G SMART

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, servicii de reparaţii,
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2018 02745
(151) 24/04/2018
(732) Seineana Product S.R.L., STR.

CUZA VODĂ NR. 12, JUD.
MARAMUREŞ, SEINI, 435400,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

108 ALCOOL SANITAR

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 02.03.01; 19.13.22

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru,
negru, mov

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

5. Alcool medicinal.
───────

(210) M 2018 02746
(151) 24/04/2018
(732) VALMED FREEMEX SRL,

BD DIMITRIE POMPEI NR. 8,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TREMOL M20

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparat de marcat electronic fiscal.
───────

(210) M 2018 02747
(151) 24/04/2018
(732) Seineana Product S.R.L., STR.

CUZA VODĂ NR. 12, JUD.
MARAMUREŞ, SEINI, 435400,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MARA ALCOOL SANITAR

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19

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

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

5. Alcool medicinal.
───────

(210) M 2018 02749
(151) 24/04/2018
(732) SEINEANA PRODUCT SRL,

STR. CUZA VODĂ NR. 12,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, SEINI,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MONY ALCOOL SANITAR

(531) Clasificare Viena: 02.03.15; 02.03.16;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

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

5. Alcool medicinal.
───────
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(210) M 2018 02751
(151) 24/04/2018
(732) LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE

SE FRANTA SUCURSALA
OTOPENI, STR. DRUMUL GARII
ODAI NR. 1A, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR.11, BL.F1, SC.C,
AP.26, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)
PASIUNE PENTRU

AGRICULTURA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02752
(151) 24/04/2018
(732) VICTOR COIALNÎC, STR. O.

GHIBU 1/76, CHIŞINĂU, 2051,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010803, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JIN LING

(531) Clasificare Viena: 03.04.11; 03.04.26;
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

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

34. Tutun, țigarete, articole pentru fumători.
───────

(210) M 2018 02753
(151) 24/04/2018
(732) VICTOR COIALNÎC, STR. O.

GHIBU 1/76, CHIŞINĂU, 2051,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010803, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Prima LUXE
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(531) Clasificare Viena: 24.09.02; 24.09.07;
24.09.10; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:vișiniu, roșu, galben,
auriu, alb

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

34. Tutun, țigarete, articole pentru fumători.
───────

(210) M 2018 02754
(151) 24/04/2018
(732) VECTRAS MEDIA SRL, PIATA

SPORTURILOR NR. 9, BL. 24, AP.
33, JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ ANGHEL
LUMINITA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI, NR.1, BL.94B, SC.B,
AP.76, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
RO.BU, ROMANIA

(540)

Big Belly Mania

(531) Clasificare Viena: 11.01.04; 11.01.09;
13.03.07; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, crem, portocaliu,
roșu, negru

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

35. Administrarea vânzărilor, asistenţă
administrativă privind afacerile în domeniul
exploatării restaurantelor, asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadru unui
contract de franciză, campanii de marketing,
dezvoltare de strategii şi concepte de marketing,
difuzare de anunţuri publicitare, difuzare de
anunţuri publicitare prin Internet, difuzare de
anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing şi publicitare, difuzare de materiale
publicitare prin poştă, difuzare de materiale

publicitare online, difuzarea de anunţuri
publicitare şi anunţuri comerciale, difuzarea de
materiale publicitare (pliante, broşuri şi material
tipărit), distribuire de materiale publicitare, şi
anume, pliante, prospecte, broşuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanţă pe bază
de catalog, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe Internet, servicii de intermediere
de cumpărare de produse pentru terţi, organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri comerciale, prezentare de bunuri
si servicii, prezentare de produse, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
internet, prezentarea produselor si serviciilor
prin orice mijloace de comunicare, promovarea
vânzărilor, realizare de expoziţii în scopuri
comerciale , realizare de târguri comerciale,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online
cu scop comercial și publicitar, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
şi livrare la domiciliu, servicii de comenzi
online, servicii de desfacere, servicii de
gestionare a lanţuli de aprovizionare, servicii de
merchandising, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii şi
producătorii de bunuri, în special în restaurant, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatori de servicii şi producătorii
de bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, în cadrul unui
centru comercial sau a unui mall, a unei
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───────

(210) M 2018 02755
(151) 24/04/2018
(732) VAPORIUM SRL, STR. AUREL

VLAICU NR. 44, AP. 103, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

OGT WHEELS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

12. Jante pentru roți pentru autovehicule.
───────

(210) M 2018 02756
(151) 24/04/2018
(732) RED BULL GmbH, AM BRUNNEN

1, FUSCHL AM SEE, A-5330,
AUSTRIA

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
TAURUL ROSU

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

32. Bere, ape minerale, ape gazoase, băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri pentru prepararea băuturilor, produse
pentru prepararea băuturilor.

───────

varietăţi de magazine en detail, precum şi
de restaurante, fast-food-uri, săli de cinema,
servicii de divertisment (exceptând transportul
lor) permițănd clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil bunuri, prezentarea, difuzarea și
distribuirea de materiale publicitare, prospecte,
imprimate, eşantioane, de orice tip și pe orice
cale prin corespondență, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, de teleshopping,
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, punerea împreună spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse și
servicii (exceptând transportul lor), permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii.
43. Servicii de aprovizionare pentru restaurante
fast-food cu autoservire, asigurarea (furnizarea)
de hrană şi băuturi, servicii de baruri, bufete
cu autoservire, servicii de catering, catering
de alimente şi băuturi, fast-fooduri, furnizare
de alimente şi băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente şi băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, furnizare de alimente şi băuturi în
intemet-cafe, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurant, servicii oferite
de hanuri turistice, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, pizzerii, pregătirea mâncărurilor
şi a băuturilor, pregătirea şi furnizare de
alimente şi băuturi destinate consumului imediat,
preparare de mâncăruri, servicii de preparare
de mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese, restaurante pentru
turişti, restaurante (servirea mesei), restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
bucătărie mobile, servicii de bufet, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru firme, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru spaţii
special amenajate pentru târguri şi expoziţii,
servicii de catering pentru centre de conferinţe,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru prepararea mâncărurilor şi a
băuturilor, servire de alimente şi băuturi, serviciu
de catering pentru instituţii, servire de alimente
şi băuturi în restaurante, terase şi baruri, servire
de alimente şi băuturi în internet-cafe, servirea
de băuturi în berării, servicii de snack-baruri.
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(210) M 2018 02757
(151) 24/04/2018
(732) ART OF CAKES SRL, STR.

MEHEDINȚI NR. 25, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Cofetăria Carpați

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 06.01.04;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
725C)

(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.

───────
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(210) M 2018 02760
(151) 25/04/2018
(732) DAN POPESCU, STR. SECUILOR

NR. 10, BL. 34, SC. 2, ET. 1, AP.
44, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
RADU-MIHAI ZAMFIR, ALEEA
LAMOTESTI NR. 4, BL. 11B,
SC. 1, ET. 9, AP. 59, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CLAUDIU-GEORGE RADU, ŞOS.
ŞTEFAN CEL MARE NR. 1-3,
SC. 4, ET. 10, AP. 169, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RĂZVAN DINCĂ, STR. STUPILOR
NR. 2, BL. A21, SC. 1, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
TUDOR-ADRIAN BLOJU, STR.
VULTURENI NR. 21, ET. 2, AP.
8, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VLAD-ALEXANDRU
CĂPRARU, BD. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 14, BL. B5,
SC. 4, ET. 7, AP. 122, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DRAGOŞ-ANDREI LUNGU, BD
ALEXANDRU OBREGIA NR.
50, BL. R11, SC. 2, ET. 10, AP.
87, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
VALENTIN STANCIU, ALEEA
STUPILOR NR. 1, BL. E8, SC.
1, ET. 3, AP. 13, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PIRAŢII MUNTELUI

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
06.01.04; 26.01.14; 27.05.01; 27.05.02

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

41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02761
(151) 25/04/2018
(732) SC BERE BAUTURI BUCURESTI

SA, CALEA RAHOVEI NR.
157A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 05.03.17;
06.01.04; 25.01.19; 26.01.16; 26.02.07;
27.05.01; 27.05.02

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

ORIZONT BEER PREMIUM
QUALITY SINCE 1872
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32. Bere, ape minerale, băuturi răcoritoare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Servicii de îmbuteliere, transport, depozitare,
distribuţie (transport).

───────

(210) M 2018 02762
(151) 25/04/2018
(732) SC BERE BAUTURI BUCURESTI

SA, CALEA RAHOVEI NR.
157A, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HERASTRAU BEER
PREMIUM QUALITY 1982

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 05.01.05;
06.07.01; 09.01.10; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02

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

32. Bere, ape minerale, băuturi răcoritoare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Servicii de îmbuteliere, transport, depozitare,
distribuire (transport).

───────

(210) M 2018 02763
(151) 25/04/2018
(732) MEGA SWEET SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI NR. 64B,
JUDEŢUL ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
POWER TOX

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 02764
(151) 25/04/2018
(732) SC CYCLING TOUR SRL, ALEEA

BARAJUL ROVINARI NR. 12, BL.
Y12, SC. 3, ET. 2, AP. 50, CAM. 2,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 0327778,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TA.THA.TA

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

18. Genți, genți impermeabile, genți servietă,
genți casual, genți pentru şcolari, genți pentru
cărți, genți de pânză, genți de mână, genți de
umăr, genți de călătorie, genți stil bandulieră,
genți din pânză, genți pentru haine, genţi
tip sac, genți de stradă, genți de transport
universale, genți fabricate din pânză, genți de
mână (poșete), genți sport de uz general, genți
sub formă de tub, genți de voiaj din pânză,
poșete mici (genți de mână), genți de mână
pentru bărbați, genți pentru cosmetice vândute
goale, genți pentru cosmetice (fără conținut),
genți de voiaj pentru pantofi, genți de voiaj
pentru avion, genți de umăr pentru copii, genţi
pentru farduri vândute goale, genți mici de voiaj
(pentru sejururi scurte), genți pentru ieșiri la

5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi,
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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sfârșit de săptămână, genţi pentru articole de
toaletă vândute goale.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână.

───────

(210) M 2018 02765
(151) 25/04/2018
(732) ANIMAL CENTER SRL, BD.

LACUL TEI NR. 109, BL. 13A,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020377, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRIN JUNGLA URBANĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.14

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

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie, produse
din hârtie şi carton imprimat, fotografii, publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice), cărţi, jurnale, materiale tipărite
adiacente, manuale, material didactic sau pentru
învăţământ (cu exceptia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, articole de birou,
materiale publicitare tipărite.
38. Servicii de telecomunicaţii, în special servicii
în domeniul radiodifuziunii şi al emisiunilor
de televiziune, inclusiv al celor transmise prin
cablu, difuzarea şi transmiterea de programe
de radio si televiziune, servicii în domeniul
emisiunilor televizate şi al transmiterii şi difuzării
programelor radio, servicii de codificare şi
transmitere a datelor, servicii de transmitere a
emisiunilor de televiziune prin fibre optice, prin
cablu şi prin satelit, servicii de telecomunicaţii
prin satelit şi direct, servicii de telecomunicaţii
interactive, servicii de difuzare a emisiunilor de
televiziune pe bază de abonament, servicii de

transmitere a datelor pe bază de abonament,
consultanţă în domeniul mass-media, furnizarea
de camere de discuţii în spaţiu virtual, respectiv
pe internet (internet chatrooms).
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, crearea si
dezvoltarea programelor de calculator, crearea,
întreţinerea şi găzduirea de pagini şi site-uri
web, motoare de căutare pe internet, site-uri de
socializare şi aplicaţii web.

───────

(210) M 2018 02766
(151) 25/04/2018
(732) SC TEOPET SERVCOM SRL,

ALEEA PARCULUI NR. 1A,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR. 2,
SC. B, AP. 2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)
PRODACICA

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

31. Furaje (hrană pentru animale).
───────
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(210) M 2018 02767
(151) 25/04/2018
(732) SC ESS SRL, STR. DOCTOR

STINCA NR. 7, JUD TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

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

(540)

EasyMedical

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 25.01.19;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roșu, verde, alb

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

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 (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).
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

───────

(210) M 2018 02768
(151) 25/04/2018
(732) SC EASY MEDICAL SOLUTIONS

SRL, STR. DOCTOR STANCA
NR. 7, JUD. TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

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

(540)

H EasyHospital

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.21; 29.01.14; 25.01.19

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roșu, alb

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

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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

hardware şi software ale calculatorului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse 
în această clasă conform clasificării de laNisa).
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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).

───────

(210) M 2018 02769
(151) 25/04/2018
(732) ASOCIATIA S.O.S. MEDIUL

PRIVAT , STR. PĂCURARI NR. 11,
JUD. BACĂU, MOINEȘTI, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)
PARTIDUL MUNCII SI

PROTECTIEI SOCIALE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 02770
(151) 25/04/2018
(732) LAVINIA GEORGIANA PALANITE,

ALEEA TRANDAFIRILOR NR. 2,
BL. 28B, AP. 32, JUD. PRAHOVA,
PLOPENI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

ACTIVE PANDA

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 03.01.15;
03.01.24; 21.01.13; 09.09.03; 17.01.02;
27.03.01; 27.03.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
portocaliu, verde, turcoaz, mov

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

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

───────

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 laNisa).
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(210) M 2018 02771
(151) 25/04/2018
(732) SC LUVIMAP GRUP SRL,

STR. GH. MADAN 87/5, AP. 49,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MARIO

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2018 02772
(151) 25/04/2018
(732) Asociatia Clubul Sportiv Olimpic

Team Autoconstruct, STR. MATEI
BASARAB NR. 33, JUD. ARGEŞ,
CÂMPULUNG, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Romanian Cycling Tour

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 02773
(151) 25/04/2018
(732) MARSHAL GUARD SRL, SPLAIUL

INDEPENDENŢEI NR. 272, CORP.
3, ET. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MARSHAL GUARD

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor materiale şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2018 02774
(151) 25/04/2018
(732) Ionut-Bogdan Nica, STR.

ADÂNCATA NR. 5, JUD.
VRANCEA, SAT GOLEŞTI (COM.
GOLEŞTI), VRANCEA, ROMANIA

(540)

MEDARA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.13.25; 24.17.20



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
24/04/2018-25/05/2018

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2018 02775
(151) 25/04/2018
(732) Ionut-Bogdan Nica, STR.

ADÂNCATA NR. 5, JUD.
VRANCEA, SAT GOLEŞTI (COM.
GOLEŞTI), VRANCEA, ROMANIA

(540)

ALMEDA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
07.03.11; 07.01.24

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2018 02776
(151) 25/04/2018
(732) Ionut-Bogdan Nica, STR.

ADÂNCATA NR. 5, JUD.
VRANCEA, SAT GOLEŞTI (COM.
GOLEŞTI), VRANCEA, ROMANIA

(540)

SANOVA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.24; 26.01.06

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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.
44.  Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2018 02777
(151) 25/04/2018
(732) ADEPLAST SA, STRADA

ADEPLAST NR. 164A, SAT
CORLATEŞTI, JUDEŢ PRAHOVA,
COMUNA BERCENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

AERIA Glet

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485U), negru

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

19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
asfalt, smoală și bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 02778
(151) 25/04/2018
(732) SC CONSEIL EN ENTERPRISE

SRL, STRADA: EPISCOPUL
RADU, NUMAR: 43, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
Todos&Co

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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───────

(210) M 2018 02779
(151) 25/04/2018
(732) SC PLUS COMPUTER

SRL, STRADA: VASILE
ALECSANDRI, NUMAR: 70, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430351, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

DETECH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.09; 27.05.10

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

───────

VIRGIL MADGEARU, NUMAR:
14, ETAJ 3, APARTAMENT 14,
JUDET: TIMIS,, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Ema CAFÉ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
mirodenii.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2018 02781
(151) 25/04/2018
(732) SC NEGRO 2000 SRL, BDUL.

METALURGIEI NR. 136, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NEGRO 2000 SPUMA MĂRII

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
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,
zahăr, 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 (apă îngheţată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comerciale, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 02780
(151) 25/04/2018
(732) RODICA-ILEANA MATEI, STRADA:

7. Maşini automate de vânzare  (distribuitoare
 automate).
9. Calculatoare, tastaturi de calculator,
calculatoare centrale, boxe de calculator,
calculatoare personale, cabluri USB, cabluri
USB pentru telefoane mobile.
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(210) M 2018 02782
(151) 25/05/2018
(732) SC NEGRO 2000 SRL , BDUL

METALURGIEI 136, SECTOR
4, BUCURESTI, 041837,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NEGRO 2000

BUNĂTĂŢI MARINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
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), gheaţă (apă îngheţată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 02783
(151) 25/04/2018
(732) Asociația pentru Siguranță,

Echilibru, Nonconformism și
Sensibilitate - S.E.N.S., STRADA:
BD. REPUBLICII, NUMAR: 26,
AP.4, JUDET: MARAMURES, BAIA
MARE, 430201, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MARAMUREȘ
BALLOON FIESTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
06.01.04; 21.01.16; 18.05.06

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
24/04/2018-25/05/2018

(210) M 2018 02784
(151) 25/04/2018
(732) WEB SUPORT SRL, STR.

MIERCANI NR. 57, MANSARDĂ,
AP. 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

www.teasiguri.ro

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 07.01.24;
18.01.23; 24.17.17; 26.01.16; 26.01.18;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare.

───────

(210) M 2018 02785
(151) 25/04/2018
(732) SC DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA, BD.
MARASTI, NR. 65-67, ROMEXPO,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CINE-I Chefu'?

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 02.09.18;
11.01.09; 24.17.04; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 02786
(151) 25/04/2018
(732) UNIVERSITATEA ALEXANDRU

IOAN CUZA DIN IAŞI, BD. CAROL
I NR. 11, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700506, ROMANIA

(540)
APA LUI CUZA

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

32. Apă (băuturi), apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă îmbuteliată, apă potabilă, apă
minerală plată, apă minerală carbogazoasă, apă
de izvor, apă masă, apă gazoasă (sifon), ape
minerale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul, marketing.

───────
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(210) M 2018 02787
(151) 25/04/2018
(732) ESCAPE ROOM CALARASI SRL,

ALEEA GRADINITEI NR. 1, BL.
N23, SC. 1, ET. 2, AP. 10, JUDEȚUL
CALARASI, CALARASI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

THE VOID

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11

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

41. Divertisment.
───────
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(210) M 2018 00436
(151) 16/05/2016
(732) Amazon Technologies, Inc.,

410 TERRY AVE N, SEATTLE
WASHINGTON, WA 98109,
UNITED STATES, SEATTLE,
WASHINGTON, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
ET. 3, BIROU 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HAPPY BELLY

peşte pentru consum uman, pateuri de peşte,
peşte, cu excepţia celui viu, peşte conservat,
pește la conservă, mâncăruri pe bază de peşte,
fructe glazurate, fructe congelate, gustări pe
bază de fructe, cipsuri din fructe, jeleuri de
fructe, coji de fructe, fructe conservate, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
de fructe, fructe, gătite, fructe la conservă,
carne de vânat, gelatină, castraveciori murați,
ghimbir (dulceaţă), jambon, heringi, pastă de
năut, ihtiocol de uz alimentar, gemuri, jeleuri
comestibile, chefir (băutură din lapte), alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi), cumâs
(băutură din lapte), untură pentru gătit, lecitină
pentru uz culinar, linte (legume) conservată,
ulei din seminţe de in pentru uz culinar, ficat,
pate de ficat, homari, cu excepţia celor vii,
chipsuri de cartofi cu conţinut redus de grăsime,
margarină, dulceţuri, cărnuri, extracte din carne,
aspic de carne, carne conservată, carne, la
conservă [conservat (am)], lapte, băuturi din
lapte, cu conţinut predominant de lapte, fermenţi
de lapte pentru uz culinar, produse lactate,
shake-uri din lapte, ciuperci conservate, scoici
(moluşte), cu excepţia celor vii, lichior de ouă
(non-alcoolic), nuci preparate, ulei de măsline
comestibil, măsline conservate, cepe (legume)
conservate, stridii, cu excepţia celor vii, ulei de
miez de palmier (alimentaţie), ulei de palmier
(alimentaţie), unt de arahide, arahide, preparate,
mazăre conservată, pectină pentru uz culinar,
piccalilli (murături asortate), murături, polen
preparat pentru alimentaţie, carne de porc,
chips-uri din fructe sau legume, fulgi de cartofi,
chiftele de cartofi, carne de pasăre, prafuri de
ouă, languste, cu excepţia celor vii, preparate
pentru obținerea bulionului, preparate pentru
supe, usturoi conservat, icre de peşte, preparate,
seminţe, preparate, seminţe de floarea soarelui,
preparate, lapte fermentat, stafide, ulei de rapiţă
comestibil, cheag, ryazhenka (lapte fermentat),
somon, nu viu, peşte sărat, carne sărată,
sardine, varză murată, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare pentru alimente, ulei de susan,
crustacee, cu excepţia celor vii, creveţi, cu
excepţia celor vii, crisalide de viermi de mătase,
pentru alimentaţie umană, smântână, ouă de
melci (pentru consum), supe, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, lapte din boabe
de soia, languste, cu excepţia celor vii, seu
comestibil, ulei de floarea-soarelui comestibil,
tahini (pastă de seminţe de susan), varec fript,
comestibil, tofu, suc roşii pentru gătit, piure
de roşii, burtă de vacă, trufe conservate, ton,
nu viu, sucuri de legume pentru gătit, pateuri
vegetale, salate de legume, preparate pentru
supă de legume, legume gătite, legume uscate,
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clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte 
dincarne, fructe şi legume conservate, 
congelate,uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, 
compoturi,ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
 şi grăsimicomestibile, ajvar (pastă de ardei în
 conservă),albumină pentru uz culinar, lapte 
de albumină,alginaţi pentru uz culinar, migdale 
măcinate, aloevera preparată pentru consum 
uman, anşoa,măduvă de animale, de uz 
alimentar, 
piurede mere, bacon, fasole în conservă, 
caltaboşi(cârnaţi), ulei de oase comestibil, 
supe, bulion,concentrate (bulion), unt, cremă 
de unt, caviar,mezeluri, brânzeturi, scoici, 
moluşte comestibile,cu excepţia celor vii, unt de 
cacao, unt de cocos,nuci de cocos uscate, 
grăsime de cocos, uleide cocos, fructe, gătite,
 lapte condensat, ulei deporumb, compot de 
merişoare, raci, cu excepţiacelor vii, smântână
 (produse lactate), crochetealimentare, 
crustacee, cu excepţia celor vii, laptebătut, 
curmale, cuiburi de păsări, comestibile,
grăsimi comestibile, uleiuri comestibile, 
ouă,amestecuri cu conţinut de grăsime 
pentrutartine, materii grase prime pentru 
fabricareade grăsimi comestibile, file de 
peşte, făină de

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
             ***Se invocă prioritatea nr. 
51182/08.03.2016, Trinidad & Tobago
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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legume conservate, legume la conserva, zer,
frişcă, albuş de ouă, iaurt, gălbenuş de ou.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, gheță comestibilă, zahăr, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă,
lenibahar, produse de cofetărie pe bază de
migdale, paste de migdale, anason (seminţe),
preparate aromatice de uz alimentar, înlocuitori
de cafea, praf de copt, bicarbonat de sodiu
alimentar (bicarbonat folosit pentru copt), făină
de orz, făină de fasole, oțet de bere, lianţi pentru
îngheţată, pâine, chifle, pesmet din pâine, brioşe,
glazură pentru prăjituri, praf pentru prăjituri,
prăjituri, dulciuri, capere, caramele (bomboane),
sare de țelină, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, cereale, hamburgeri cu
brânză, gumă de mestecat, cicoare (înlocuitori
de cafea), fulgi de cereale uscate, ciocolată,
ciocolată de băut, ciocolată cu lapte (băutură),
spume de ciocolată, ciau-ciau (condiment),
chutneys (condimente), scorţişoară (mirodenii),
cuişoare, cacao, băuturi pe bază de cacao,
cacao cu lapte, cafea, băuturi pe bază de cafea,
cafea cu lapte, arome de cafea, condimente,
dulciuri, dulciuri pentru decorarea pomului de
Crăciun, prăjiturele, sare de bucătărie, fulgi
de porumb, mălai, porumb măcinat, porumb
prăjit, cuş-cuş (griș), biscuiţi crackers, cremă
tartar pentru uz culinar, orz măcinat, ovăz
măcinat, curry (condiment), cremă din ouă şi
lapte, spume de desert (dulciuri), aluat, sosuri
pentru salate, îngheţată comestibilă, esenţe
pentru alimentaţie, cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurior esenţiale, mâncăruri pe bază
de făină, fermenţi pentru paste, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, arome pentru băuturi ,
altele decât uleiurile esenţiale, arome pentru
prăjituri, altele decât uleiurile esenţiale, produse
de panificaţie, fondante (cofetărie), îngheţată
de iaurt (îngheţate), sosuri de fructe, jeleuri
de fructe (cofetărie), zarzavaturi conservate
(condimentare), ghimbir (mirodenii), turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, aditivi pe bază
de gluten pentru uz culinar, gluten preparat
ca produs alimentar, golden syrup (sirop
auriu), arpacaş pentru alimentaţie umană, terci
alimentar pe bază de lapte, halva, glazură de
şuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
hominy (boabe de porumb uscate şi tratate),
făină din boabe de porumb uscate şi tratate
(hominy), miere, orz decojit (decorticat), ovăz
decorticat, îngheţată, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, gheaţă naturală sau artificială,
iced tea, infuzii, altele decât cele medicinale,
ketchup (sos), maia, seminţe de in pentru

31. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu Ajvar (ardei
roşii conservaţi), albumină de uz culinar, lapte
cu albumină, alginaţi de uz culinar, migdale
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, piure de mere, bacon, fasole,
conservată, caltaboş, ulei de oase comestibil,
supe, concentrate de supă, unt, cremă de unt,
caviar, mezeluri, brânză, scoici (cu excepţia
celor vii), unt de cacao, unt de cocos, nuci de
cocos uscate, grăsime de cocos, ulei de cocos,
compoturi, lapte condensat, ulei de porumb,
sos de merişoare (compot), raci, cu excepţia
celor vii, frişca (produse lactate), crochete,
crustacee, cu excepţia celor vii, lapte bătut,

consum uman, lemn dulce (cofetărie), drajeuri
romboidale (cofetărie), macaroane, pricomigdale
(patiserie), biscuiți de malţ, extras de malţ pentru
alimentaţie, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină, sosuri de
carne, plăcintă cu carne, produse pentru frăgezit
carne, de uz alimentar, mentă pentru utilizare în
cofetărie, siropuri şi melasă, musli, muştar, făină
de muştar, îndulcitori naturali, alimente preparate
pe bază de tăieţei, tăiţei, nucşoară, alimente pe
bază de ovăz, fulgi de ovăz, terci de ovăz, zahăr
de palmier, clătite americane, paste alimentare
făinoase, sos pentru paste, produse de patiserie,
paste pentru prăjituri, produse de cofetărie pe
bază de arahide, piper, bomboane cu mentă
piperată, boia, pesto (sos), biscuiţi Petit-beurre,
prăjiturici uscate (patiserie), plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, prafuri
pentru îngheţate, praline, produse pentru a
stabiliza frișca, budinci, quiche (tarte sărate),
ravioli, mirodenii (condimente), orez, gustări pe
bază de orez, turte din orez, lăptişor de matcă, nu
de uz medical, pişcoturi, șofran (mirodenii), sago,
sare pentru conservarea alimentelor, sandvişuri,
sosuri (condimente), lianţi pentru cârnaţi, apă de
mare pentru gătit, mirodenii, plante aromatice
pentru uz culinar, griș, șerbeturi (îngheţată),
pastă din boabe de soia (condiment), făină
de soia, sos de soia, spaghete, mirodenii,
rulouri de primăvară, anason în formă de
stea, amidon de uz alimentar, baton de
lemn dulce (cofetărie), zahăr, sushi, dulciuri,
Tabbouleh (salată libaneză), taco, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), agenţi de îngroşare
pentru gătit, sos de roşii, tortillas, turmeric,
azimă, cafea verde, vanilie (arome), vanilină
(înlocuitori de vanilie), preparate vegetale care
înlocuiesc cafeua, fidea, oţet, vafe, gofre, făină
de grâu, germeni de grâu pentru consum uman,
drojdie.
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curmale, cuiburi de păsări comestibile, grăsimi
comestibile, uleiuri comestibile, ouă, amestecuri
cu conţinut de grăsime pentru tartine, materii
grase pentru fabricarea de grăsimi comestibile,
fileuri de peşte, făină de peşte pentru consum
uman, spumă de peşte, peşti, cu excepţia celor
vii, peşte conservat, peşte la conservă, alimente
preparate din peşte, fructe glazurate, fructe
congelate, gustări pe bază de fructe, cipsuri din
fructe, jeleuri de fructe, coji de fructe, fructe
conservate, fructe conservate în alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe înăbuşite,
fructe la conservă (conservate (Am)), vânat, cu
excepţia celui viu, gelatină, castraveciori, gem
de ghimber, jambon, heringi, humus (pastă de
năut), ihtiocol de uz alimentar, gemuri, jeleuri
comestibile, chefir (băutură din lapte), kimchi
(alimente vegetale fermentate), cumâs (băutură
din lapte), untură pentru alimente, lecitină de
uz culinar, linte conservată, ulei de seminţe de
in de uz culinar, ficat, pate de ficat, homari, cu
excepţia celor vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, margarina, marmeladă,
carne, extracte din carne, aspic de carne,
carne conservată, carne la conservă (conservată
(Am)), lapte, băuturi pe bază de lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi de lapte de uz
culinar, produse lactate, shake-uri din lapte,
ciuperci conservate, moluşte, cu excepţia celor
vii, lichior de ouă fără alcool, nuci prelucrate,
ulei de măsline alimentar, măsline conservate,
ceapă conservată, stridii, cu excepţia celor vii,
ulei din miez de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, unt de arahide, arahide prelucrate,
mazăre conservată, pectină de uz culinar,
murături asortate, murături, polen preparat de uz
alimentar, carne de porc, cipsuri de cartofi, fulgi
de cartofi, chiftele din cartofi, păsări, cu excepţia
celor vii, praf de ouă, caride, cu excepţia celor vii,
preparate pentru fabricarea bulionului, preparate
pentru supă, usturoi conservat, icre prelucrate,
seminţe prelucrate, seminţe de floarea soarelui
prelucrate, lapte prins (lapte covăsit), stafide,
ulei de rapiţă comestibil, cheag, ryazhenka
(lapte fermentat fiert), somon, peşte sărat, carne
sărată, sardine, varză murată, cârnaţi, cârnaţi în
aluat, castraveţi de mare, cu excepţia celor vii,
extracte din alge de mare pentru alimente, ulei
de susan,
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, apă gazoasă (sifon), băuturi din
aloe vera, nealcoolice, aperitive fără alcool,
bere, must de bere, cidru fără alcool, cocteiluri
fără alcool, esenţe pentru fabricarea băuturilor,
extracte din hamei pentru fabricarea berii,
sucuri, nectaruri de fructe, nealcoolice, băutură

răcoritoare din ghimbir, must de struguri, băuturi
izotonice, kvass (băutură nealcoolică), limonade,
ape care conţin oxid de litiu, bere din malţ,
must de malţ, lapte de migdale (băutură), ape
minerale (băuturi), musturi, băuturi nealcoolice,
extracte din fructe fără alcool, băuturi din
fructe, fără alcool, băuturi nealcoolice pe bază
de miere, sirop de migdale, pastile pentru
băuturi gazoase, lapte de arahide (băutură
nealcoolică), prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente , produse pentru fabricarea de
sifon, preparate pentru fabricarea băuturilor,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, produse
pentru fabricarea de ape minerale, sarsaparilla
(băutură nealcoolică), apă Seltzeq, smoothies,
sifon, sorbeturi (băuturi), siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonada, apă de masă, suc de
roşii (băuturi), sucuri de legume (băuturi), apă
(băuturi), băuturi pe bază de zer.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), băuturi
alcoolice care conţin fructe, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, lichior de anason, aniset
(lichior), băuturi aperitiv, arac (băutură), bitter
(lichioruri), rachiu, cidru, cocteiluri, curacao,
digestive (alcooluri şi lichioruri), băuturi distilate,
extracte din fructe cu alcool, rachiu de ienupăr,
hidromel, vişinată, lichioruri, nira (băutură
alcoolică pe bază de trestie din zahăr), alcool de
mentă, rachiu de pere, piquette (băutură pe bază
de vin), băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât cele bazate pe bere, alcool din orez, rom,
sake, băuturi spirtoase, votcă, whisky, vin.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ajvar (ardei
roşii conservaţi), albumină de uz culinar, lapte
cu albumină, alginaţi de uz culinar, migdale
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, piure de mere, bacon, fasole
conservată, caltaboş, ulei de oase comestibil,
supe, concentrate de supă, unt, cremă de unt,
caviar, mezeluri, brânză, scoici (cu excepţia
celor vii), unt de cacao, unt de cocos, nuci de
cocos uscate, grăsime de cocos, ulei de cocos,
compoturi, lapte condensat, ulei de porumb, sos
de merişoare (compot), raci, cu excepţia celor
vii, frişcă (produse lactate), crochete, crustacee,
cu excepţia celor vii, lapte bătut, curmale, cuiburi
de păsări comestibile, grăsimi comestibile, uleiuri
comestibile, ouă, amestecuri cu conţinut de
grăsime pentru tartine, materii grase pentru
fabricarea de grăsimi comestibile , fileuri de
peşte, făină de peşte pentru consum uman,
spumă de peşte, peşti cu excepţia celor vii,
peşte conservat, peşte la conservă, alimente
preparate din peşte, fructe glazurate, fructe
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congelate, gustări pe bază de fructe, cipsuri din
fructe, jeleuri de fructe, coji de fructe, fructe
conservate, fructe conservate in alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe înăbuşite,
fructe la conservă, conservate (Am), vânat, cu
excepţia celui viu, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, jambon, heringi, humus (pastă de
năut), ihtiocol de uz alimentar, gemuri, jeleuri
comestibile, chefir (băutură din lapte), kimchi
(alimente vegetale fermentate), cumâs (băutură
din lapte), untură pentru alimente, lecitină de
uz culinar, linte conservată, ulei de seminţe de
in de uz culinar, ficat, pate de ficat, homari, cu
excepţia celor vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, margarină, marmeladă,
carne, extracte din carne, aspic de carne, carne
conservată, carne la conservă, conservată (Am),
lapte, băuturi pe bază de lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi de lapte de uz
culinar, produse lactate, shake-uri din lapte,
ciuperci conservate, moluşte, cu excepţia celor
vii, lichior de ouă fără alcool, nuci prelucrate,
ulei de măsline alimentar, măsline conservate,
ceapă conservată, stridii, cu excepţia celor vii,
ulei din miez de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, unt de arahide, arahide prelucrate,
mazăre conservată, pectină de uz culinar,
murături asortate, murături, polen preparat de uz
alimentar, carne de porc, cipsuri de cartofi, fulgi
de cartofi, chiftele din cartofi, păsări, cu excepţia
celor vii, praf de ouă, caride, cu excepţia celor vii,
preparate pentru fabricarea bulionului, preparate
pentru supă, usturoi conservat, icre prelucrate,
seminţe prelucrate, seminţe de floarea soarelui
prelucrate, lapte prins (lapte covăsit), stafide,
ulei de rapiţă comestibil, cheag, ryazhenka
(lapte fermentat fiert), somon, peşte sărat, carne
sărată, sardine, varză murată, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, castraveţi de mare, cu excepţia celor
vii, extracte din alge de mare pentru alimente,
ulei de susan, crustacee, cu excepţia celor
vii, creveţi, cu excepţia celor vii, crisalide de
viermi de mătase, pentru alimentaţie umană,
smetana (smântână), ouă de melci pentru
consum, supe, boabe de soia, conservate pentru
alimente, lapte de soia (înlocuitor de lapte),
languste, cu excepţia celor vii, seu pentru
alimente, ulei de floarea soarelui alimentar, tahini
(pastă din seminţe de susan), alge de mare
prăjite, tofu, suc de roşii pentru gătit, pastă
de roşii, burtă de vacă, trufe conservate, ton,
sucuri vegetale pentru gătit, spume vegetale,
salate de legume, preparate pentru supă de
legume, legume gătite, legume uscate, legume
conservate, legume la conservă (conservate
(Am)), zer, frişca bătută, albuş de ou, iaurt,
gălbenuş de ou, lenibahar, dulciuri cu migdale,
paste de migdale, seminţe de anason, preparate

aromate alimentare, înlocuitori de cafea, praf
de copt, bicarbonat de sodiu (pentru gătit),
făină de orz, făină de fasole, propolis, oţet
de bere, lianţi pentru îngheţată, pâine, chifle,
pesmet, brioşe, glazură de tort, amestecuri pudră
pentru prăjituri, prăjituri, bomboane, ca pere,
caramele (bomboane), sare din ţelină, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale, preparate
din cereale, sandvişuri cu brânză, gumă de
mestecat, cicoare (înlocuitor de cafea), cipsuri
(produse din cereale), ciocolată, băuturi pe bază
de ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume de ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condimente), scorţişoară (condiment),
cuişoare (condiment), caca, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cacao cu lapte, cafea, băuturi
pe bază de cafea, băuturi din cafea cu lapte,
arome de cafea (arome), condimente, dulciuri,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
biscuiţi, sare alimentară, fulgi de cereale, făină
de porumb, porumb măcinat, porumb copt,
cuşcuş (gris de grâu), biscuiţi crocanţi, cremă
tartar de uz culinar, uruială de orz, ovăz
măcinat, curry (condiment), cremă din ouă şi
lapte, spume de desert (dulciuri), aluat, sosuri
pentru salate, îngheţată comestibilă, esenţe
pentru alimente, cu excepţia esenţelor eterice şi
uleiurilor esenţiale, alimente făinoase, fermenţi
pentru paste, arome, cu excepţia uleiurilor
esenţiale, arome pentru băuturi, cu excepţia
uleiurilor esenţiale, arome pentru torturi, cu
excepţia uleiurilor esenţiale, produse de morărit,
fondante (dulciuri), iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), sos de fructe (sosuri),
jeleuri de fructe (dulciuri), ierburi de grădină
conservate (condimente), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoza de uz culinar, aditivi
pe bază de gluten de uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup
(sirop auriu), șroturi pentru consum uman,
terci pe bază de lapte pentru alimente, halva,
glazură de şuncă, batoane de cereale bogate
în proteine, hominy (boabe de porumb uscate
şi tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
infuzii, nu cele medicinale, ketchup (sos),
aluat dospit, seminţe de in pentru consum
uman, lemn dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, pricomigdale (macaroons) [produse
de patiserie], biscuiţi de malţ, extracte de malţ
pentru alimente, malţ pentru consum uman,
maltoză, marinate, marţipan, maioneză, făină,
sosuri pentru carne, plăcinte cu carne, agenţi de
frăgezire a cărnii, de uz casnic, mentă pentru
dulciuri, melasă pentru alimente, muşli, muştar,
făină de muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
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preparate pe bază de tăiţei, tăiţei, nucşoară,
alimente pe bază de ovăz, fulgi de ovăz, terci
de ovăz, zahăr de palmier, clătite, paste, sos
pentru paste, pateuri (produse de patiserie),
patiserie, blaturi de tort, dulciuri cu arahide, piper,
bomboane mentolate, boia (asezonare), pesto
(sos), biscuiţi, petit-beurre, prăjiturici uscate
(patiserie), plăcinte, pizza, floricele de porumb,
făină de cartofi alimentară, praf de îngheţată,
praline, produse pentru a stabiliza frisca, budinci,
tarte, ravioli, condimente, orez, gustări pe
bază de orez, prăjiturele cu orez, lăptişor
de matcă, pesmeţi, sofran (condiment), sago,
sare pentru conservarea alimentelor, sandvişuri,
sosuri (condimente), lianţi pentru cârnaţi, apă de
mare pentru gătit, produse de asezonare, alge
(condiment), griș, serbeturi (îngheţată), pastă
din boabe de soia (condiment), făină de soia,
sosuri de soia, spaghete, mirodenii, rulouri de
primăvară, anason în formă de stea, amidon
alimentar, batoane de lemn dulce (dulciuri),
zahăr, sushi, dulciuri (bomboane), tabbouleh,
tacos, tapioca, făină de tapioca alimentară,
tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de
îngroşare pentru gătit, sos de roşii, tortillas,
turmeric alimentar, pâine nedospită, cafea
neprăjită, vanilie (aromă), vanilină (înlocuitor de
vanilie), preparate vegetale destinate utilizării
sub formă de înlocuitori de cafea, tăiţei lungi,
oţet, gofre, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, alge pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
preparate de îngrăşare pentru animale, alimente
pentru animale, nisip aromat pentru animale
de companie (litiere), resturi de trestie de
zahăr în stare brută, orz, fasole proaspătă,
sfeclă, bacă, fructe proaspete, băuturi pentru
animale de companie, hrană pentru păsări,
tărâţe, urluială (hrană pentru animale), animale
pentru împerechere, bulbi de flori, tufe, seminţe
de cereale neprelucrate, castane proaspete,
rădăcini de cicoare, cicoare (salată), pomi de
Crăciun, citrice, boabe de cacao crude, coajă
de nucă de cocos, nuci de cocos, nuci de
cola, copra, raci vii, crustacee vii, castraveţi
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, biscuiţi
pentru câini, borhoturi, alimente masticabile
pentru animale, ouă fertilizate pentru incubare,
peşti vii, făină de peşte pentru consum animal,
făină de in (furaj), flori uscate pentru decoraţiuni,
flori naturale, produse alimentare şi hrană pentru
animale, fructe proaspete, ierburi de grădină
proaspete, grăunţe (cereale), grăunţe pentru
hrana animalelor, struguri proaspeţi, șroturi
pentru păsări, fân, alune de pădure, conuri de
hamei, hamei, boabe de ienupăr, praz proaspăt,
lămâi proaspete, linte proaspătă, salată verde

proaspătă, var pentru animale, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de
in pentru consum animal, homari vii, roşcove,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ pentru
prepararea berii şi distilare, boască (reziduuri
de fructe), dovlecei, terci pentru îngrăşarea
animalelor, făină pentru animale, menajerie,
spori de ciuperci pentru propagare, ciuperci
proaspete, moluşte vii, urzici, nuci (fructe),
ovăz, turtă de oleaginoase, măsline proaspete,
ceapă, legume proaspete, portocale, stridii vii,
palmieri, palmieri (frunze), turtă de arahide
pentru animale, făină de arahide pentru animale,
arahide proaspete, mazăre proaspătă, ardei
(plante), mâncare pentru animale de companie,
conuri de pin, seminţe de plante, plante, plante
uscate pentru decoraţiuni, polen (materie primă),
cartofi proaspeţi, păsări vii, produse secundare
din procesarea cerealelor pentru consum animal,
rubarbă, făină de orez pentru nutreţuri, orez
neprelucrat, rădăcini pentru alimente, tufe de
trandafiri, plută brută, secară, castraveţi de
mare vii, seminţe germinate de uz botanic,
butaşi, susan, crustacee vii, spanac proaspăt,
languste vii, trestie de zahăr, trufe proaspete,
legume proaspete, viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, coroniţe din
flori naturale, fermenţi pentru consum animal,
ape gazoase, băuturi din aloe vera nealcoolice,
aperitive nealcoolice, bere, must de bere,
cidru nealcoolic, cocteiluri nealcoolice, esenţe
pentru fabricarea băuturilor, extracte din hamei
pentru prepararea berii, sucuri din fructe,
nectare din fructe nealcoolice, bere de ghimber,
must de struguri nefermentat, băuturi izotonice,
kvass (băutură nealcoolică), limonade, apă de
Lithia, bere de malţ, must de malţ, lapte
de migdale (băutură), ape minerale (băuturi),
musturi, băuturi nealcoolice, extracte din fructe
nealcoolice, băuturi din suc de fructe nealcoolice,
băuturi pe bază de miere nealcoolice, sirop
de migdale, pastile pentru băuturi efervescente,
lapte de arahide (băutură nealcoolică), pulberi
pentru băuturi efervescente, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, preparate pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor, preparate pentru fabricarea apei
minerale, sarsaparilla (băutură nealcoolică),
apă carbogazoasă, smoothie, sifon , șerbeturi
(băuturi), siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
limonada, apă de masă, suc de roşii (băutură),
sucuri din legume (băuturi), apă (băutură),
băuturi pe bază de zer, băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), băuturi alcoolice care conţin
fructe, băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
esenţe alcoolice, extracte alcoolice, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arak, bitter,
coniac, cidru, cocteiluri, curacao, digestive
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(lichioruri şi spirturi), băuturi distilate, extracte
din fructe alcoolice, gin, hidromel (mied), kirsch,
lichioruri, nira (băutură alcoolică din trestie
de zahăr), lichioruri mentolate, perry, piquette,
băuturi alcoolice pre-amestecate, cu excepţia
celor bazate pe bere, alcool din orez, rom,
sake, băuturi spirtoase, votcă, whisky, vin,
administrarea unui magazin sau supermarket de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu alimente proaspete
şi preparate, cosmetice, produse de curăţare,
produse pentru frumuseţe, produse pentru
îngrijire personală, produse pentru animale
de companie, alimente pentru animale de
companie, batistuţe, hârtie igienică, şerveţele,
programe de recompensare a fidelităţii clienţilor
pentru cumpărători, servicii de informare,
consiliere şi consultanţă cu privire la cele
menţionate anterior.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară, cafenele, bufete cu
autoservire, cantine, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, închiriere aparate de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, restaurante
(servirea mesei), restaurante cu autoservire,
snack-baruri, rezervări de spaţii de cazare
temporară, servicii de restaurant, snack-
baruri, cafe-baruri şi cafenele, restaurante cu
autoservire şi restaurante cu servire la Ia pachet,
catering, preparare de alimente şi băuturi pentru
servire în afara incintei, furnizarea informaţiilor
online în domeniile: gătit, prepararea alimentelor,
vin, alegerea vinurilor la mâncare, ingrediente şi
reţete, furnizarea informaţiilor online în domeniile
restaurantelor şi mâncărurilor şi băuturilor locale.
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